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২.১.৪ রাজশাহী দিম্বার অব কিাস য এন্ড ইন্ডাচিনি অনুচষ্ঠি সনিিেিা দসচিোর .............. ২৫-২৭ 
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৪.৩ োরি সরকার কর্তযক বাাংলানেশ হনি আিোচেকৃি হাইনরানজে পার-অক্সাইড এর 

ওপর এচি-ডাচম্পাং শুল্ক আনরাপ............................................................... 

 

৩২-৩৩ 

৫. এচি-ডাচম্পাং চডউটি আনরানপর লনেয িেন্ত কার্ যক্রি...................................... ৩৩ 
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বাস্তবায়ে প্রসাংনগ................................................................................. 

 

৭৪ 

৪.১৫ বাাংলানেশ ও দডেিাকয-এর িনধ্য এফওচস বা ফনরে অচফস কেসানিশে (Foreign 

Office Consultation) এর জন্য ইেপুটস প্রণয়ে.......................................... 

 

৭৪ 

৪.১৬ ০৭-০৮ দফব্রুয়াচর ২০১৮ ঢাকায় অনুচষ্ঠি বাাংলানেশ ও োরনির িধ্যকার বাচণজয সচিব 
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চসদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগচি প্রচিনবেে প্রণয়ে............................................... 

 

 

৭৫ 

৫. অন্যান্য কার্ যাচে.................................................................................... ৭৫ 

৫.১ বাাংলানেনশর ৫ি দেড পচলচস চরচেউ ২০১৯-এর জন্য িথ্য দপ্ররণ......................... ৭৫-৭৬ 

৫.২ ২০১৮-১৯ অর্ য বছনরর বানজট প্রণয়নের জন্য জািীয় রাজস্ব দবানড যর পরািশ যক 

কচিটির সেস্যর্ভি সাংস্থা / প্রচিষ্ঠানের চেকট হনি প্রস্তাবো ও সুপাচরশিালা দপ্ররণ.... 
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কমিশনের পমরমিমি 

 

১. ভূমিকা:  

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে বামিজ্য িন্ত্রিালনের প্রশাসমেক মেেন্ত্রিাধীে সরকানরর একটি মবমধবদ্ধ 

সাংস্থা। কমিশনের প্রধাে কাজ্ দেশীে মশনের স্বার্ থ সাংরক্ষি করা। মবমিন্ন পনের আিোমে ও উৎপােে 

পর্ থানে শুল্কহার  হ্রাস/বৃমদ্ধ সাংক্রান্ত মবষনে সরকারনক পরািশ থ প্রোে কমিশনের মূল োমেত্ব। দেশীে ও 

আন্তজ্থামিক বামিজ্য, ট্যামরফ ও বামিজ্য সাংক্রান্ত মবমিন্ন মবষনের উপর এ প্রমিষ্ঠাে গনবষিা/সিীক্ষা 

পমরিালো কনর। দেশীে মশে ও উৎপােে ব্যবস্থার স্বার্ থ সাংরক্ষনির দিৌমলক োমেত্ব মেনে র্াত্রা শুরু 

করনলও পরবিীকানল বাাংলানেশ মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থা (WTO) এর সেস্য হওোর পর কমিশে 

আন্তজ্থামিক, মি-পামক্ষক, আঞ্চমলক ও বহুপামক্ষক বামিজ্য চুমি ও শুল্ক সম্পৃি মবষোবলীর উপর 

সরকারনক প্রনোজ্েীে পরািশ থ মেনে আসনে। এোড়া,  বমহমব থনশ্ব বাাংলানেশী পে ও দসবার শুল্কমুি 

সুমবধা আোনেও সরকারনক অব্যাহি সহােিা মেনে র্ানে।  

২. বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে প্রমিষ্ঠা: 

মবশ্বােনের ক্রিবধ থিাে প্রিানবর পটভূমিনি স্থােীে মশনের স্বার্ থ সুরক্ষা, মশে সম্পে উৎপােনে 

প্রমিনর্ামগিা উৎসামহিকরিসহ আন্তজ্থামিক, আঞ্চমলক, মি -পামক্ষক ও বহুপামক্ষক বামিজ্য কার্ থক্রি ও 

চুমি সম্পােনে- সরকারনক বস্তুমেষ্ঠ ও প্রানোমগক পরািশ থ প্রোনের লনক্ষয Protective Duties Act, 

1950 (Act No. LXI of 1950) অনুর্ােী ১৯৭৩ সানল জ্ামির মপিা বঙ্গবন্ধু দশখ মুমজ্বর 

রহিানের প্রিযক্ষ িত্ত্বাবধানে বামিজ্য িন্ত্রিালনের একটি েপ্তর মহনসনব ‘ট্যামরফ কমিশে’ কাজ্ শুরু 

কনর। পরবিীনি ৬ েনিম্বর, ১৯৯২ িামরনখ বাাংলানেশ দগনজ্ট এ প্রকামশি "বাাংলানেশ ট্যামরফ 

কমিশে আইে, ১৯৯২" (১৯৯২ সনের ৪৩ োং আইে) অনুর্ােী ট্যামরফ কমিশেনক পুেগ থঠে কনর একটি 

মবমধবদ্ধ সাংস্থা মহনসনব ‘বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে’ প্রমিষ্ঠা করা হে।   

 

৩. বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের গঠে:  

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে আইে, ১৯৯২ ( ১৯৯২ সানলর ৪৩ োং আইে) এর ৫ ধারা অনুসানর একজ্ে 

দিোরম্যাে এবাং অনূর্ধ্থ মিেজ্ে সেস্য সিন্বনে কমিশে গঠিি হে। দিোরম্যাে ও সেস্যগি সরকার 

কর্তথক মেযুি হে এবাং িানের িাকুরীর শিথাবলী সরকার কর্তথক মেধ থামরি হে। দিোরম্যাে কমিশনের 

প্রধাে মেব থাহী কি থকিথা মহনসনব কাজ্ কনরে এবাং কমিশনের অন্যান্য সেস্যনের োমেত্ব বন্টে কনরে। 

১৯৯২ সানল বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে প্রমিষ্ঠার পর দর্নক এ পর্ থন্ত ৩৮ জ্ে দিোরম্যাে মহনসনব 

কমিশনে োমেত্ব পালে কনরনেে।  বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের দিোরম্যাে সরকানরর সমিব 
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পেির্ থাোর এবাং সেস্যগি সরকানরর অমিমরি সমিব/যুগ্ম সমিব পেির্ থাোর কি থকিথা । িাোড়া 

আইনের ১১ ধারা িনি কমিশনের একজ্ে সমিব সরকার কর্তথক মেযুি হে।  

৪. বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের সাাংগঠমেক কাঠানিা: 

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনে দিোরম্যাে, সেস্যবৃন্দ ও সমিব ব্যমিি মবমিন্ন পর্ থানের ৩৪ জ্ে কি থকিথা 

এবাং ৭৬ জ্ে কি থিারীর অনুনিামেি পে রনেনে। ২০১৭-২০১৮ অর্ থ বেনর কমিশনের িঞ্জুরীকৃি 

কি থরি, দলাকবল এবাং শূন্য পনের মববরিী মেম্নরূপঃ 

দেিী মবন্যাস িঞ্জুরীকৃি পেসাংখ্যা কি থরি দলাকবল শূন্য পনের সাংখ্যা 

১ি দেিী ৩৯ ২৭ ১২ 

২ে দেিী -- -- -- 

৩ে দেিী ৪৩ ৩৭ ০৬ 

৪র্ থ দেিী ৩৩ ২৮ ০৫ 

দিাট ১১৫ ৯২ ২৩ 

 

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের সাাংগঠমেক কাঠানিা পমরমশষ্ট-২ এ দেখানো হল। 

৫. বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের অনুনিামেি জ্েবল:  

ক্রমিক োং পনের  োি পনের সাংখ্যা 

০১। দিোরম্যাে (সরকানরর সমিব পেির্ থাো)  ১ (এক) 

০২। সেস্য (অমিমরি/ যুগ্ম-সমিব পেির্ থাো) ৩ (মিে) 

০৩। যুগ্ম-প্রধাে  ৪ (িার) 

০৪। সমিব  ১ (এক) 

০৫। মসনেি এোমলষ্ট  ১ (এক) 

০৬। উপ-প্রধাে  ৮ (আট) 

০৭। সহকারী প্রধাে ৮ (আট) 

০৮। গনবষিা কি থকিথা  ৮ (আট) 

০৯। একান্ত সমিব ১ (এক) 

১০। সহকারী সমিব (প্রশাসে) ১ (এক) 

১১। মহসাব রক্ষি কি থকিথা  ১ (এক) 

১২। লাইনেরীোে ১ (এক) 

১৩। পাবমলক মরনলশে এন্ড পাবমলনকশে অমফসার ১ (এক) 

১৪। প্রধাে সহকারী ১ (এক) 

১৫। একান্ত সহকারী ৪ (িার) 

১৬। সাঁট-মলমপকার কাি কমম্পউটার অপানরটর ৫ (পাঁি) 

১৭। সাঁট-মুদ্রাক্ষমরক কাি কমম্পউটার অপানরটর ৪ (িার) 

১৮। উচ্চিাে সহকারী ২ (দুই) 

১৯। উচ্চিাে সহকারী কাি মহসাব রক্ষক ১ (এক) 

২০। কযামশোর/দকাষাধ্যক্ষ  ১ (এক) 
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ক্রমিক োং পনের  োি পনের সাংখ্যা 

২১। দকোর-দটকার ১ (এক) 

২২। অিযর্ থোকারী ১ (এক) 

২৩। মহসাব সহকারী  ২ (দুই) 

২৪। অমফস সহকারী কাি কমম্পউটার মুদ্রাক্ষমরক  ৯ (েে) 

২৫। কমম্পউটার মুদ্রাক্ষমরক  ৪ (িার) 

২৬। গামড়িালক ৮ (আট) 

২৭। দেসপ্যাি রাইোর  ১ (এক) 

২৮। অমফস সহােক  ২৬ (োমিশ) 

২৯। মেরাপত্তা প্রহরী  ৪ (দুই) 

৩০। পমরেন্নিা কিী  ২ (দুই) 

 

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে (কি থকিথা ও কি থিারী) িাকুরী মবমধিালা, ১৯৯৩ অনুর্ােী যুগ্ম-প্রধাে ও 

উপ-প্রধাে পর্ থানে ৫০% পনে সরকার দপ্রষনি কি থকিথা মেনোগ কনর র্ানক এবাং কমিশনের অন্যান্য 

কি থকিথা ও কি থিারী সরাসমর/পনোন্নমির িাধ্যনি মেনোগপ্রাপ্ত হনে র্ানকে। 
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কমিশনের কার্ থাবমল 
 

১. কমিশনের প্রশাসে: 

কমিশনের প্রশাসমেক কার্ থাবমল সম্পােনের জ্ন্য সরকার কর্তথক মেনোমজ্ি একজ্ে সমিব রনেনেে। 

সমিব কমিশনের বানজ্ট প্রস্তুি কনর অনুনিােনের জ্ন্য কমিশনের মেকট উপস্থাপে, কমিশনের মহসাব 

সাংরক্ষি, মহসানবর বামষ থক মববরিী প্রিেে, অর্ থ ও সম্পমত্ত সাংরক্ষি, মেেন্ত্রি ও পমরিালো কনরে এবাং 

েমলল ও কাগজ্পত্র সাংরক্ষি কনরে। কমিশনের প্রশাসমেক কাজ্ সুষ্ঠুিানব সম্পােে করা িাঁর োমেত্ব। 

প্রশাসমেক, আমর্ থক ও অন্যান্য কার্ থক্রনি সমিবনক সহােিা প্রোনের জ্ন্য একজ্ে সহকারী সমিব 

)প্রশাসে( , একজ্ে মহসাব রক্ষি কি থকিথা, একজ্ে গ্রন্থাগামরক এবাং একজ্ে জ্েসাংনর্াগ ও প্রকাশো 

কি থকিথা রনেনেে। 

২. কমিশনের বানজ্ট: 

কমিশনের বানজ্ট সরকানরর রাজ্স্ব বানজ্নটর প্রামিষ্ঠামেক দকাে োং ১৭০৫-স্বােত্বশামসি ও অন্যান্য 

প্রমিষ্ঠাে পমরিালো দকাে োং ২৯৩১-বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে ৫৯০০-সাহায্য, িঞ্জুমর এর অন্তভূ থি। 

২০১৭-২০১৮ অর্ থবেনর কমিশনের জ্ন্য ১০,২০,০৩,০০০.০০ (েশ দকাটি মবশ লক্ষ মিে হাজ্ার) টাকা 

িাত্র বরাদ্দ পাওো র্াে। 

৩. কমিশনের আে: 

কমিশনের কর ব্যিীি প্রামপ্ত ও কর ব্যিীি অন্যান্য রাজ্স্ব প্রামপ্তর মববরিী মেম্নরূপ: 

দকাে েম্বর ও 

আনের খাি 

বানজ্ট (লক্ষযিাত্রা) 

(টাকা) 

২০১৭-২০১৮ 

সাংনশামধি লক্ষযিাত্রা 

(টাকা) 

২০১৭-২০১৮ 

২০১৭-২০১৮ 

সানলর প্রকৃি 

আে (টাকা) 

হ্রাস/বৃমদ্ধর কারি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২৯৩১ : বাাংলানেশ 

ট্যামরফ কমিশে 

    

১৫০০-২৯৯৯ : কর 

ব্যিীি প্রামপ্ত 

    

দসবা বাবে প্রামপ্ত     

২০৩৭-সরকামর 

র্ােবাহনের ব্যবহার 

৮০,০০০.০০ ৭৫,০০০.০০ ৭৮,০০০.০০  

অ-বামিমজ্যক মবক্রে     

২৩৬৬ - দটন্ডার ও 

অন্যান্য েমলল পত্র 

৫,০০০.০০ ৫,০০০.০০   

কর ব্যিীি অন্যান্য 

রাজ্স্ব ও প্রামপ্ত 
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২৬৭১-অমিমরি 

প্রেত্ত টাকা আোে 

২০,০০,০০০.০০ ১,৪২,০০,০০০.০০ ৩,০০০.০০ ৩০ জুে এর 

অব্যমেি অর্ থ 

কমিশনের দকাে 

আে মহনসনব 

গে ো করাে 

আে হ্রাস 

দপনেনে। 

২৬৮১-মবমবধ রাজ্স্ব 

ও প্রামপ্ত 

৪০,০০০.০০ ৪০,০০০.০০ ৪,০৫,০০০.০

০ 

 

সব থনিাট ২১,২৫,০০০.০০ ১,৪৩,২০,০০০.০০ ৪,৮৬,০০০.০০  

 

৪. কমিশনের ব্যে: 

এ বরানদ্দর মবপরীনি আনলািয অর্ থ বেনর প্রকৃি ব্যে হনেনে ৮,৮২,৯৭,১৫৬.১৮ (আট দকাটি মবরামশ 

লক্ষ সািােিই হাজ্ার একশি োপ্পান্ন টাকা আঠার পেসা) িাত্র। ০২ জ্ে কি থকিথার বেলীজ্মেি 

কারনি পে শূে হওোে  ০১ জ্ে সেস্য (অমিঃ সমিব) এর েীর্ থ সিনের প্রাে ১৫ লক্ষ টাকার বনকো 

মবল পমরনশানধ মবলম্ব হওোে, দুইজ্ে কি থিামর বরাখাস্ত র্াকাে, দুইজ্ে কি থিামরর বরাবনর েতুে 

সরকামর বাসা বরাদ্দ হওোে এবাং একজ্ে কি থিামর মৃতুযজ্মেি কারনি পে শূে র্াকাসহ শূন্যপে 

পূরনি মবলম্ব হওোে ও মবনেশ ভ্রিি কি হওোে দবিে-িািা খানি ৪৪ লক্ষ ৬৬ হাজ্ার টাকা 

অব্যমেি দর্নক র্াে। এোড়া, সরবরাহ ও দসবা খানি ৪র্ থ মকমস্তর অর্ থ মবলনম্ব পাওোে. কমিশনের 

অনুনিামেি গনবষিা প্রস্তাব সম্পন্ন করনি মবলম্ব হওোে, দটমলনফাে ব্যবহানরর িামসক মবল হ্রাস 

পাওোে, মেনোগ পরীক্ষা সম্পন্ন হনি মবলম্ব হওোে, েতুে গাড়ী ক্রনের দপ্রমক্ষনি গাড়ী দিরািনি ব্যে 

হ্রাস পাওোে এবাং প্রকাশো, রেটার, দটমলনফাে ও গ্যানসর মবল সিেিি ো পাওোে এখানি দিাট ৪২ 

লক্ষ ১০ হাজ্ার টাকা অব্যমেি দর্নক র্াে। এিিযিীি মূলধে িঞ্জুমর খানি ৪র্ থ মকমস্তর অর্ থ মবলনম্ব োড় 

হওোে সিে স্বেিার কারনি একটি েতুে গাড়ী ক্রে কার্ থক্রি সম্পন্ন করনি ো পারাে এখানি ৫০ লক্ষ 

২৯ হাজ্ার টাকা অব্যমেি র্াকাে বানজ্ট বরাদ্দ হনি অর্ থ উিৃত্ত র্াকার প্রধাে কারি। অব্যমেি 

১,৩৭,০৫,৮৪৩.৮২ (এক দকাটি সাঁইমত্রশ লক্ষ পাঁি হাজ্ার আটশি দিিামিশ টাকা মবরামশ পেসা) িাত্র 

দেজ্ারী িালানের িাধ্যনি সরকানরর সাংমিষ্ট খানি জ্িা দেো হনেনে। কমিশনের বানজ্ট বরাদ্দ ও ব্যে 

মববরিী সারমিঃ ০১-এ দেখানো হনলা। 

সারমিঃ ০১ 

দকাে েম্বর ও খরনির 

খাি/উপখাি 

বানজ্ট বরাদ্দ (টাকা) 

২০১৭-২০১৮ 

সাংনশামধি বরাদ্দ (টাকা) 

২০১৭-২০১৮ 

প্রকৃি খরি (টাকা) 

২০১৭-২০১৮ 

১ ২ ৩ ৪ 

৫৯০১-সাধারি িঞ্জুরী ৯,৪২,৫৩,০০০.০০ ৯,২৪,৫৩,০০০.০০ ৮,৩৭,৭৬,৯৩৫.০৮ 

৫৯৯৮-মূলধে িঞ্জুরী ৭৭,৫০,০০০.০০ ৯৫,৫০,০০০.০০ ৪৫,২০,২২১.১০ 

সব থনিাটঃ ১০,২০,০৩,০০০.০০ ১০,২০,০৩,০০০.০০ ৮,৮২,৯৭,১৫৬.১৮ 
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৫. ওনেবসাইট ও আইটি সাংক্রান্ত কার্ থাবমল: 

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনে ওনেবসাইট ও আইটি সাংক্রান্ত কার্ থাবমল সম্পােনের জ্ন্য একজ্ে মসনেি 

এোমলষ্ট রনেনেে। িাোড়া কমিশনের কি থকিথা ও কি থিারীগিও আইটি সাংক্রান্ত কানজ্র সানর্ জ্মড়ি। 

২০১৭-১৮ অর্ থবেনর এ সাংক্রান্ত কার্ থাবমল মেম্নরুপঃ 

১।  বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের ইন্টারনেট কানেকটিমিটি স্পীে বিথিানে সাংনর্ামজ্ি ১৬ 

এি.মব.মপ.এস ব্যান্ডউইর্  এর স্থনল ২০ এি.মব.মপ.এস ব্যান্ডউইর্ এ উন্নীি করা হনেনে র্া কমিশনের 

োটা সাংগ্রনহ ইমিবািক অবোে রাখনে। 

২।  কমিশনের পুরািে ওনেব সাইটটির দোনিে দেইি www.bdtariffcom.org পমরবিথে কনর 

www.btc.gov.bd  সরকানরর  জ্ািীে িথ্য বািােনের সানর্ সাংনর্াজ্ে প্রোে করা হনেনে। 

৩।  কমিশনে স্থামপি দলাকাল এমরো দেটওোনকথ ব্যান্ডউইর্ ম্যানেজ্নিন্ট সফটওেযার স্থাপে কনর 

ইউজ্ার দরাল অনুসানর ব্যান্ডউইর্ এর সি ব্যবহানর বন্টে মেরমবমেন্ন ও মেমিি করা হনেনে।  

৪।  ফাোরওোল সফটওেযার স্থাপে কনর দলাকাল এমরো দেটওোকথটিনক আরও সুরমক্ষি করা হনেনে। 

৫।  কমিশনের অিযাবশ্যকীে পে মবপেে িমেটমরাং দসনল স্থামপি আন্তজ্থামিক বাজ্ানর অিযাবশ্যকীে 

পনের বাজ্ার মূল্য পর্ থনবক্ষনির জ্ন্য THOMSON REUTERS সফটওেযারটির পুরািে িাস থে 

দর্নক েতুে িাস থনে  Upgrade করা হনেনে। 

৬। অমফনসর সকল কি থকিথানক আইটি এোনবল সামি থস, োটা এোলাইমসস ও োটা িাইনগ্রশে এর 

কানজ্ সহনর্ামগিা প্রোে করা হনেনে।  

৭।  বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের সকল কি থকিথানের োি ও পেবীর মবপরীনি োপ্তমরক ই-দিইল 

দখালা হনেনে এবাং োপ্তমরক ই-দিইল ব্যবহানরর মেনে থশ প্রোে করা হনেনে। 

৮।  ২০১৭-১৮ অর্ থবেনর কমিশনের গনবষিা কি থ, প্রমিনবেে ও সকল প্রকার মরনপাট থ এর  কািার 

দপইজ্ মেজ্াইে ও মুদ্রি করা হনেনে। 

৯।  বাাংলানেশ জ্াে থাল অব ট্যামরফ এন্ড দেে এর প্রকাশো কানজ্  সকল প্রকার আইটি সহনর্ামগিা 

প্রোে করা হনেনে। 

১০।  কমিশনের ১২িলাে অবমস্থি দলাকাল এমরো দেটওেথাক উন্নি র্ন্ত্রপামি স্থাপে করিঃ আরও 

আধুমেকীকরি করা হনেনে। 

১১। জ্ািীে রাজ্স্ব দবাে থ হনি প্রাপ্ত ASYCUDA world সফটওেযার এর োটা কমিশনের মবমিন্ন 

েপ্তনরর িামহো দিািানবক োটা  Manipulation কনর  ব্যবহার উপনর্ামগ করা হনেনে।  

 

 

  

http://www.bdtariffcom.org/
http://www.btc.gov.bd/
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৬. ইনোনিশে মবষেক কার্ থক্রি: 

২০১৭-১৮ অর্ থবেনর বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনে ইনোনিশে সাংক্রান্ত মেম্নবমি থি কার্ থাবমল সম্পােে 

করা হে:  

ক্রঃ 

োং 

প্রস্তামবি মবষে 

(গৃমহিব্য কানজ্র োি) 

বাস্তবােেকাল োমেত্বপ্রাপ্ত 

কি থকিথা 

বাস্তবােনের িামরখ িন্তব্য 

শুরুর 

িামরখ 

সিামপ্তর 

িামরখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৭ ৮ 

০১। উদ্ভাবে কি থপমরকেো 

প্রিেে, অনুনিােে, 

ওনেবসাইনট আপনলাে ও 

িন্ত্রিালনে দপ্ররি। 

জ্ানুোমর 

২০১৭ 

৩১ িাি থ 

২০১৭ 

ইনোনিশে 

টিি 

প্রিেে ও 

অনুনিােে-০৮ িাি থ 

২০১৭ 

ওনেবসাইনট 

আপনলাে ও 

িন্ত্রিালনে দপ্ররি-

১৩ িাি থ ২০১৭ 

মেষ্পন্ন 

০২। ইনোনিশে টিনির সিা জ্ানুোমর

২০১৭ 

মেনসম্বর

২০১৭ 

ইনোনিশে 

টিি 

১১ জুলাই ২০১৭,  

২১ আগে ২০১৭, 

১৮ দসনেম্বর 

২০১৭, ১৮ 

অনটাবর ২০১৭, 

০৫ মেনসম্বর ২০১৭, 

০৮ জ্ানুোমর 

২০১৮,  ১৯ 

দফব্রুোমর ২০১৮, 

২০ িাি থ ২০১৮ 

এবাং ০৪ জুে 

২০১৮। দিাট ০৯টি 

সিা অনুমষ্ঠি হে।  

মেষ্পন্ন 

০৩। এটুআই কি থসূমি দর্নক 

প্রনোজ্েীে সফটওেযার 

সহােিা পাওো  সানপনক্ষ  

কমিশনের শাখাসমূনহর 

মবদ্যিাে ফাইল ই-

ফাইনলর িাধ্যনি 

মেষ্পমত্তর জ্ন্য অগ্রামধকার 

মিমত্তনি মিমিৃিকরি এবাং 

পর্ থােক্রনি সকল ফাইল 

ই-ফাইনলর িাধ্যনি 

মেষ্পমত্তর ব্যবস্থা গ্রহি। 

জ্ানুোমর

২০১৭ 

মেনসম্বর 

২০১৭ 

ইনোনিশে  

অমফসার 

ও দফাকাল 

পনেন্ট 

কি থকিথা 

২৮ দফব্রুোমর 

২০১৭ 

িলিাে 

০৪। কমিশনের দসবাসমূহ 

অমধকির জ্েবান্ধব করার 

লনক্ষয সকল পর্ থানের 

কি থকিথা ও কি থিারীনের 

মেকট  হনি উদ্ভাবেী 

ধারিা মেেমিি প্রামপ্তর 

উনদ্দনশ্য দটন্ডার বনের 

অনুরূপ একটি ইনোনিশে 

জ্ানুোমর 

২০১৭ 

মেনসম্বর 

২০১৭ 

প্রশাসে ও 

ইনোনিশে 

টিি 

জুে ২০১৭ মেষ্পন্ন 
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ক্রঃ 

োং 

প্রস্তামবি মবষে 

(গৃমহিব্য কানজ্র োি) 

বাস্তবােেকাল োমেত্বপ্রাপ্ত 

কি থকিথা 

বাস্তবােনের িামরখ িন্তব্য 

শুরুর 

িামরখ 

সিামপ্তর 

িামরখ 

বে িালু করা। 

০৫। কমিশনে সকল কি থকিথার 

িধ্য ইনোনিশে সাংক্রান্ত 

প্রমশক্ষনির আনোজ্ে 

করা। 

দফব্রুোমর 

২০১৭ 

মেনসম্বর 

২০১৭ 

এটুআই ও 

প্রশাসে  

এটুআই কর্তথক ২৬ 

ও ২৭ আগে 

২০১৭ দুই 

মেেব্যাপী প্রমশক্ষি  

এবাং কমিশে 

কর্তথক গুগল মকপস 

সফটওেযার 

ব্যবহার কনর জ্ব 

কযানলন্ডার প্রস্তুি ও 

িমেটমরাং মবষনে 

১১ িাি থ ২০১৮ 

িামরখ প্রমশক্ষি 

অনুমষ্ঠি হে। 

মেষ্পন্ন 

০৬।  কমিশনের কি থকিথাগনির 

উদ্ভাবেী উনদ্যাগ 

বাস্তবােনে সহােিা প্রোে 

করার জ্ন্য সহােিা ফান্ড 

গঠনের প্রস্তাব প্রশাসমেক 

িন্ত্রিালনে দপ্ররি করা। 

জ্ানুোমর 

 ২০১৭ 

এমপ্রল 

২০১৭ 

প্রশাসে ও 

ইনোনিশে 

টিি। 

৩০ জ্ানুোমর 

২০১৭ 

মেষ্পন্ন 

০৭। কমিশনে কি থরি 

আইমেো প্রোেকারী দসরা 

কি থকিথা-কি থিারীনের 

িনধ্য পুরষ্কার প্রোে। 

েনিম্বর 

২০১৭ 

মেনসম্বর 

২০১৭ 

প্রশাসে ও 

ইনোনিশে 

টিি। 

আইমেো 

প্রোেকারী দসরা 

কি থকিথা-কি থিারী 

মেব থািে করা 

র্ােমে। 

অমেষ্পন্ন 

০৮। দসবা পদ্ধমি সহজ্ীকরি, 

ই-ফাইমলাং, ইনোনিশে 

ইিযামে মবষনে প্রমশক্ষি 

প্রোনের জ্ন্য এটুআই ও 

সাংমিষ্ট অন্যান্য 

প্রমিষ্ঠাে/অাংশীজ্ে 

মিমিৃিকরি ও িানের 

সনঙ্গ দর্াগানর্াগ। 

জ্ানুোমর 

২০১৭ 

মেনসম্বর 

২০১৭ 

প্রশাসে ও 

ইনোনিশে 

টিি। 

ইনোনিশে মবষনে 

০২ মেনের 

অিযন্তরীি প্রমশক্ষি 

আনোজ্নের লনক্ষয 

এটুআই এর সানর্ 

দর্াগানর্াগ শুরু ১৮ 

জুে ২০১৭ এবাং 

সকল প্রস্তুমি সম্পন্ন 

১৬ জুলাই ২০১৭। 

মেষ্পন্ন 

০৯। দসবাে উদ্ভাবে প্রমক্রোর 

মবষনে িিািি গ্রহনির 

জ্ন্য  ই-দিইল ব্যবহানরর 

পাশাপামশ অন্যান্য 

সািামজ্ক িাধ্যনি ব্যবহার 

মেমিি করা। 

জ্ানুোমর 

২০১৭ 

মেনসম্বর 

২০১৭ 

মসনেি 

এোমলে 

২৪ এমপ্রল ২০১৭ মেষ্পন্ন 
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ক্রঃ 

োং 

প্রস্তামবি মবষে 

(গৃমহিব্য কানজ্র োি) 

বাস্তবােেকাল োমেত্বপ্রাপ্ত 

কি থকিথা 

বাস্তবােনের িামরখ িন্তব্য 

শুরুর 

িামরখ 

সিামপ্তর 

িামরখ 

১০। ই-গিনি থন্ট প্রমকউরনিন্ট 

(ই-মজ্মপ) মসনেি এর 

আওিাে কমিশনের 

কিপনক্ষ ৫টি লনটর 

দটন্ডার প্রমক্রো দ্রুি, 

স্বেিা ও কি সিনে 

করার মেমিত্ত প্রনোজ্েীে 

ব্যবস্থা গ্রহি। 

জ্ানুোমর 

২০১৭ 

মেনসম্বর 

২০১৭ 

প্রশাসে ও 

মসনেি 

এোমলে। 

১৩ এমপ্রল ২০১৭ 

২৫ দি ২০১৮  

দিাট ০২টি 

মেষ্পন্ন 

১১। কি থকিথা ও কি থিারীনের 

মেমজ্টাল হামজ্রা ব্যবস্থা 

করা। 

০১ 

এমপ্রল 

২০১৭ 

মেনসম্বর 

২০১৭ 

ইনোনিশে 

টিি 

৩১ মেনসম্বর ২০১৭ মেষ্পন্ন 

 
৭. কমিশনের গ্রন্থাগার: 

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার রনেনে। গ্রন্থাগানরর োমেত্ব কমিশে সমিনবর 

িত্ত্বাবধানে একজ্ে  গ্রন্থগামরনকর উপর ন্যস্ত রনেনে। গ্রন্থাগানর সাংগ্রহ সাংক্রান্ত সাংমক্ষপ্ত মববরি মেম্নরুপঃ 

১।  অর্ থেীমি, ব্যবস্থাপো, ব্যবসাে প্রশাসে, পমরসাংখ্যাে এবাং সাংমিষ্ট আইে ও মবমধ সাংক্রান্ত পুস্তকামে।  

২।  কমিশে কর্তথক প্রকামশি বামষ থক প্রমিনবেে এবাং মবমিন্ন দসটনরর উপর প্রিীি প্রমিনবেে ।  

৩।  বাাংলানেশ ব্যাাংক কর্তথক প্রকামশি বামষ থক প্রমিনবেে, বামষ থক আিোমে ব্যে, বামষ থক রপ্তামে আে, 

ত্রত্রিামসক ব্যাাংক বুনলটিে, Economic Trends (Monthly), Balance of Payments, 

Schedule Bank Statistics ইিযামে প্রকাশো ও েকুনিন্ট । 

৪। বাাংলানেশ পমরসাংখ্যাে বুযনরা, রপ্তামে উন্নেে বুযনরা, আিোমে-রপ্তামে অমধেপ্তর এবাং অর্ থ িন্ত্রিালে 

কর্তথক  প্রকামশি মবমিন্ন প্রকাশো । 

৫।   জ্ািীে রাজ্স্ব দবাে থ কর্তথক প্রকামশি সরকামর এস.আর.ও, ট্যামরফ িযালু, বানজ্ট বিৃিা, অর্ থ 

মবল, অর্ থ আইে, ট্যামরফ মসমেউল, শুল্ক প্রজ্ঞাপে, িযাট ও সম্পূরক শুল্ক এর দগনজ্ট । 

৬।  WTO, UNCTAD, World Bank, IMF, ADB ইিযামে আন্তজ্থামিক প্রমিষ্ঠানের বামিজ্য 

িথ্য মিমত্তক  প্রকাশো । 

৭।    FBCCI, DCCI, MCCI ইিযামে দেশীে প্রমিষ্ঠানের মবনশষ প্রমিনবেেসমূহ ।  

৮।  মবমিন্ন সািমেকী/জ্াে থাল দর্িে - Development Dialogue, SAARC News (Monthly), 

ADB Newsletters (Quarterly, Commercial News (Monthly), BCI News Bulletin 

(Monthly), PPS-B-News (Quarterly), CUTS (Quarterly)।  

৯।  English to Bengali Dictionary, বাাংলা বাোে অমিধাে, বাাংলানেশ দকাে (িমলউি ১-৩৮), 

বাাংলানেশ দগনজ্ট-২০১৪, সমিবালে মেনে থশিালা-২০১৪, অর্ থনেমিক সিীক্ষা-২০১৭, শুল্ক এস.আর.ও 
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সাংকলে-২০১৭, বাাংলানেশ কাষ্টিস ট্যামরফ ২০১৭-২০১৮, িাকমরর মবধাোবলী (৫৭ িি সাংস্করি), 

Dynamics of Resettlement Programme of Major Projects: Jamuna Bridge – A 

Case Study ইিযামে পুস্তকসহ অন্যান্য প্রকাশো। 

 

৮. কমিশনের প্রকাশো: 

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের প্রকাশো সাংক্রান্ত কার্ থাবমল সম্পােনের জ্ন্য সমিনবর িত্ত্বাবধানে একজ্ে 

জ্েসাংনর্াগ ও প্রকাশো কি থকিথা রনেনে। কমিশনের প্রমি অর্ থবেনরর সািমগ্রক কার্ থাবলীর উপর প্রিীি 

বামষ থক প্রমিনবেে, কমিশে প্রিীি “Bangladesh Journal of Tariff and Trade” শীষ থক 

ত্রত্রিামসক জ্াে থাল প্রকাশোর োমেত্ব জ্েসাংনর্াগ ও প্রকাশো কি থকিথার উপর ন্যস্ত। এোড়া কমিশে 

বামিজ্য িন্ত্রিালনের অমধেস্ত মূলি: একটি গনবষিাধিী সাংস্থা হওোে সরকার মেনে থমশি দেনশর 

অিযন্তরীি ব্যবসা বামিজ্য সাংক্রান্ত সকল মবষে োড়াও মবনশ্বর মবমিন্ন দেনশর সানর্ আন্তজ্থামিক বামিজ্য 

চুমি সম্পমকথি সুপামরশ এবাং স্বপ্রনিামেিিানব দেনশর স্থােীে সম্ভাবোিে মবমিন্ন খানির উন্নেে 

সাংক্রান্ত সুপামরশ প্রমিনবেে আকানর সরকানরর কানে দপ্ররি কনর র্ানক। এসব প্রমিনবেে কমিশে 

পর্ থাপ্ত পমরিাি সিীক্ষা ও গনবষিা পমরিালো কনর  প্রস্তুি কনর র্া প্রর্নি কমিশনের ওনেবসাইনট এবাং 

পরবিীনি বাাংলানেশ সরকামর মুদ্রিালে (মবমজ্ দপ্রস), দিজ্গাঁও, ঢাকা হনি প্রকাশোর ব্যবস্থা করা 

হে। ২০১৭-২০১৮ অর্ থবেনর মবমজ্ দপ্রস, দিজ্গাঁও, ঢাকা হনি কমিশনের মবগি  ২০১৬-১৭ অর্ থবেনরর 

বামষ থক প্রমিনবেে প্রকামশি হে। 

 

৯. িথ্য অমধকার আইে, ২০০৯ বাস্তবােে: 

বাাংলানেশ জ্ািীে সাংসনে ২৯ এমপ্রল ২০০৯ িামরনখ িথ্য অমধকার আইে পাস হে। িহািান্য রাষ্ট্রপমি 

৫ এমপ্রল ২০০৯ এটিনি স্বাক্ষর কনরে এবাং ৬ এমপ্রল ২০০৯ িামরনখ আইেটির দগনজ্ট প্রকামশি হে। ১ 

জুলাই  ২০০৯ দর্নক আইেটি সারা দেনশ পুনরাপুমরিানব কার্ থকর হে। এই আইে মকছু মেধ থামরি িথ্য 

ব্যিীি কর্তথপনক্ষর সকল িনথ্য জ্েগনির প্রনবশামধকার মেমিি কনরনে। দকানো োগমরক িথ্য িাইনল 

দসই িথ্য প্রোনে এই আইনে কর্তথপনক্ষর ওপর বাধ্যবাধকিা আনরাপ করা হনেনে। 

আইে বাস্তবােনে িথ্য কমিশে প্রিীি িথ্য অবমুিকরি েীমিিালা প্রিেে মেনে থমশকা অনুসরনি 

প্রিেেকৃি বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের িথ্য অবমুিকরি েীমিিালা, ২০১৫ বাাংলানেশ সরকামর 

মুদ্রিালে (মবমজ্ দপ্রস), দিজ্গাঁও, ঢাকা হনি প্রকামশি হে । িথ্য অমধকার আইে, ২০০৯-এর ধারা 

১০(১) অনুসানর বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনে িথ্য প্রোনে োমেত্বপ্রাপ্ত কি থকিথা ও মবকে োমেত্বপ্রাপ্ত 

কি থকিথা মেনোগ প্রোে করা হনেনে। আপীল কর্তথপক্ষসহ িানের োি ও মবস্তামরি িথ্য কমিশনের 

ওনেবসাইনট প্রকাশ করা হনেনে এবাং িথ্য কমিশনে দপ্ররি করা হনেনে। আপীল কর্তথপক্ষসহ 
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বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের মেনোগকৃি োমেত্বপ্রাপ্ত কি থকিথা ও মবকে োমেত্বপ্রাপ্ত কি থকিথার 

মবস্তামরি িথ্য মেম্নরূপ: 

৯.১ িথ্য প্রোনে োমেত্বপ্রাপ্ত কি থকিথার মবস্তামরি িথ্য: 

োমেত্বপ্রাপ্ত কি থকিথার োি ও 

পেমব 

দফাে, দিাবাইল, ফযাে,  
ই-দিইল 

দর্াগানর্ানগর ঠিকাো 

এইি.এি.শমরফুল ইসলাি 

পাবমলক মরনলশে এন্ড 

পাবমলনকশে অমফসার।    

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে। 

৮৩১৬১০৪ 

০১৭২৪৮৯৪০৩৬ 

৯৩৪০২৪৫  

prandpo@btc.gov.bd       

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে,  

১ি ১২ িলা সরকামর অমফস 

িবে, দসগুেবামগিা, ঢাকা। 

 

৯.২ মবকে োমেত্বপ্রাপ্ত কি থকিথার মবস্তামরি িথ্য: 

মবকে োমেত্বপ্রাপ্ত কি থকিথা দফাে, দিাবাইল, ফযাে,   
ই-দিইল 

দর্াগানর্ানগর ঠিকাো 

সহকারী সমিব  

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে। 

দফাে: ৮৩১৬১০৪ 

ফযাে: ৯৩৪০২৪৫ 

ই-দিইল: 

asstsecretary@btc.gov.bd 

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে। 

১ি ১২ িলা সরকামর অমফস িবে 

দসগুেবামগিা, ঢাকা। 

 

৯.৩ আমপল কর্তথপনক্ষর িথ্য: 

 
আমপল কর্তথপক্ষ দফাে, দিাবাইল, ফযাে,    

ই-দিইল 

দর্াগানর্ানগর ঠিকাো 

দিোরম্যাে 

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে। 

 

দফাে: ৯৩৪০২০৯ 

ফযাক্ষ: ৯৩৪০২৪৫ 

ই-দিইল: 

chairrman@btc.gov.bd 

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে। 

১ি ১২ িলা সরকামর অমফস িবে 

দসগুেবামগিা, ঢাকা। 

 

  

mailto:chairrman@btc.gov.bd
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কমিশনের মবিাগওোরী কার্ থাবমল 

 

১.   কমিশনের কার্ থাবমল: 

১.১  বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের প্রধাে কার্ থাবমল মেম্নরূপ: 

 

(১) বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে আইে, ১৯৯২ এর ৭ ধারা দিািানবক কমিশে মেম্নবমি থি মবষনে 

সরকারনক পরািশ থ প্রোে কনর র্ানক:  

(ক) দেমশে মশনের স্বার্ থরক্ষা ; 

(খ) মশে সম্পে উৎপােনে প্রমিনর্ামগিাে উৎসাহ ; 

(গ) মশে সম্পনের সুষ্ঠু ব্যবহার মেমিিকরি ; 

(র্) দেমশে পে রপ্তােীর উন্নেে ; 

(ঙ) মিপামক্ষক ও বহুপামক্ষক চুমির িাধ্যনি দেনশ এবাং মবনেনশ দেমশে মশে সম্পে ব্যবহানরর উন্নেে; 

(ি) োমম্পাং ও মবনেশী পনের আিোেী ও মবক্রনের ব্যাপানর অসাধু পন্থার প্রমিনরাধকনে পেনক্ষপ 

গ্রহি ; 

(ে) েফা (ক), (খ), (গ), (র্) ও (ঙ) এ উমিমখি মবষনে সরকার কর্তথক কমিশনের মেকট দপ্রমরি মবষে; 

(২)  উপনরর অনুনেনে উমিমখি কার্ থ সম্পােনে কমিশে, অন্যানন্যর িনধ্য, মেম্নমলমখি মবষেগুমল 

র্র্ার্র্িানব মবনবিো কনর র্ানক, র্র্া : 

(ক) বাজ্ার অর্ থেীমি ; 

(খ) অর্ থনেমিক পমরনবশ ; 

(গ) মিপামক্ষক ও বহুপামক্ষক বামিজ্য ও শুল্ক চুমি ; 

(র্) জ্েিি । 

(৩)  ক্ষমিগ্রস্ত মশে, দিািা ও জ্েসাধারনির স্বার্ থ মবনবিো কনর কমিশে ক্ষমি লার্নবর জ্ন্য, উহার 

িনি প্রনোজ্েীে, বিব্য ও সুপামরশ সরকানরর মেকট দপশ কনর র্ানক। 

২.  দেশীে মশনের স্বার্ থরক্ষা: 

 

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে দেমশে মশনের স্বার্ থ সুরক্ষা ও সাংরক্ষি সাংক্রান্ত কার্ থক্রনির আওিাে 

দর্ৌমিক শুল্ক কাঠানিা বজ্াে রাখার েীমি অনুসরি কনর। সাধারিিঃ মূলধেী র্ন্ত্রপামি ও প্রার্মিক 

কাঁিািানলর জ্ন্য মেম্নিি শুল্কহার, িাধ্যমিক পে সািগ্রীর জ্ন্য অনপক্ষাকৃি উচ্চ অর্ি অমিন্ন শুল্কহার 

এবাং সকল সম্পূি থামেি পনের দক্ষনত্র িাধ্যমিক পনে আনরামপি শুল্কহানরর দিনে দবশী শুল্কহার 
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আনরানপর সূত্রাবলী কমিশে অনুসরি কনর। িনব দক্ষত্র মবনশনষ দেমশে মশনের মবকাশ ও র্র্ার্র্ 

সহােিা প্রোনের লনক্ষয সাদৃশ্যমূলক স্বিন্ত্র শুল্কহার প্রনোগ ও শুল্কমুিকরনির মবষেটি মবনবিো করা 

হে। সুপামরশ প্রিেেকানল দেশীে মশনের স্বার্ থ, সরকানরর গৃহীি েীমিিালা, আন্তজ্থামিক বাস্তবিা, 

দিািার স্বার্ থ, পেসমূনহর িামহো ও সরবরাহ, েমক্ষি এশীে দেশসমূনহ মবদ্যিাে শুল্ক/কর কাঠানিা 

ইিযামে মবষেও মবনবিোে আো হে। অমধকন্তু, দেশীে মশেনক সহােিা করার জ্ন্য সাংমিষ্ট মশনের 

উৎপােে ব্যে, উৎপােেশীলিা ও প্রাসাংমগক িথ্যামে মবিার-মবনিষি কনর সহােিার িাত্রা মেি থে করা 

হে।  

৩. মশে সম্পে উৎপােনে প্রমিনর্ামগিাে উৎসাহ প্রোে: 

 

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে প্রমিনর্ামগিামূলক আন্তজ্থামিক বামিজ্য এবাং বামিজ্য উোরীকরনির 

দর্ৌমিকিা মবনবিোে দরনখ মশে-সম্পে উৎপােনে প্রমিনর্ামগিাে উৎসাহ প্রোনের জ্ন্য মেম্নরূপ েীমি 

প্রিেে ও সুপামরশ কনর র্ানক :  

(ক) েীমিগিিানব ধি থ, স্বাস্থয, পমরনবশ ও মেরাপত্তাজ্মেি কারি ব্যিীি সাধারিিানব আিোমের উপর 

মেনষধাজ্ঞা প্রিযাহার প্রমক্রো অব্যাহি রাখা এবাং স্থােীে মশেনক সহােিা প্রোনের জ্ন্য মবনশষ দক্ষনত্র 

কমিপে স্পশথকাির আিোমে পনের উপর মেেন্ত্রি বহাল রাখা ; 

(খ) রপ্তামে উৎসামহি করার জ্ন্য রপ্তামেপে উৎপােনে ব্যবিৃি সকল প্রার্মিক কাঁিািাল ও  িাধ্যমিক 

উপকরনির দক্ষনত্র আিোমে শুল্ক হ্রাস/ িওকুফ করা ; এবাং 

(গ) দেনশ অনুৎপামেি সকল প্রকার মূলধেী র্ন্ত্রপামি, মবনশষি রপ্তামেনর্াগ্য পে উৎপােনে ব্যবহার্ থ 

র্ন্ত্রপামি আিোমের উপর আনরামপি শুল্ক রমহিকরনির সুপামরশ করা। 

 

৪. মশে সম্পনের সুষ্ঠ ুব্যবহার মেমিিকরি: 

 

ধিীে, স্বাস্থযগি, পমরনবশগি বা মেরাপত্তাজ্মেি কারনি অনুসরিীে আিোমে মেনষধাজ্ঞা োড়া অন্যান্য 

সকল পেসািগ্রীর দক্ষনত্র শুল্কােনের িাধ্যনি আিোমে মেনষধাজ্ঞা মবনলানপর েীমি কমিশে সির্ থে 

কনর। কমিশে সাধারিিানব দেশীে উৎপােনের অনুকূনল ৩০%-৫০% কার্ থকর সহােিা দেো যুমিযুি 

বনল িনে কনর। িনব, কার্ থকর সহােিা প্রোনের হার ৫০% এর দবমশ হনল িা সাংমিষ্ট মশনের 

উৎপােেনক অমেপুি ও প্রযুমিনক উন্নেেমবমুখ করনি পানর র্া দিািা ও ব্যবহারকারীনের স্বানর্ থর 

পমরপমন্থ বনল কমিশে িনে কনর। এিানব কার্ থকর সহােিা প্রোনের হার মেি থনের িাধ্যনি কমিশে 

মশে-সম্পনের সুষ্ঠু ব্যবহার মেমিি কনর। 
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৫. দেশীে পে রপ্তামের উন্নেে: 

িত্ত্বগি মেক মেনে একটি রপ্তামে পনের উপর কর আনরাপ করা দকবলিাত্র িখেই যুমিসাংগি হে 

র্খে আন্তজ্থামিক বাজ্ার ঐ পনের দর্াগানের উপর সাংমিষ্ট দেনশর সম্পূি থ একনিটিো মেেন্ত্রি র্ানক। 

অন্যর্াে কর আনরাপ করা হনল রপ্তামে আে হ্রাস পাওোর আশাংকা র্ানক।  বাাংলানেনশর এিে দকানো 

রপ্তামে পে দেই র্ার আন্তজ্থামিক বাজ্ানরর উপর একনিটিো মেেন্ত্রি রনেনে। সুিরাাং বাাংলানেনশর 

দকানো রপ্তামে পনের উপর করানরাপ করা যুমিসাংগি েে বনল কমিশে িনে কনর। অন্যমেনক, রপ্তামে 

উৎসামহি করার লনক্ষয রপ্তামেপে উৎপােনে ব্যবিৃি আিোমেকৃি উপাোনের দক্ষনত্র সকল প্রকার কর 

হ্রাস বা দক্ষত্র মবনশনষ িওকুফ করা উমিি বনল ট্যামরফ কমিশে িনে কনর। এ েীমির উনদ্দশ্য হনলা 

রপ্তামে পনের উৎপােে খরি হ্রাস করা, র্ার ফনল আন্তজ্থামিক বাজ্ানর এ পনের প্রমিনর্ামগিা ক্ষিিা 

বৃমদ্ধ পাে এবাং ফলশ্রুমিনি রপ্তামে আেও বানড়। উনিখ্য দর্, এ েীমি অনুসরি করা হনল হেনিা স্বে 

দিোনে সরকানরর রাজ্স্ব আে কনি দর্নি পানর, মকন্তু িধ্যি ও েীর্ থ দিোনে রাজ্স্ব আে বৃমদ্ধ পানব। 

কারি রপ্তামে বৃমদ্ধর ফনল অর্ থনেমিক প্রবৃমদ্ধর হার বাড়নব এবাং এর ফনল আেকর ও অন্যান্য কর বাবে 

রাজ্স্ব বাড়নব। বাাংলানেনশর মশে উৎপােে আিোমেকৃি মূলধেী র্ন্ত্রপামির উপর বহুলাাংনশ মেিথরশীল 

মবধাে আশা করা র্াে দর্, আিোমেকৃি মূলধেী র্ন্ত্রপামির দক্ষনত্র শুল্ক প্রিযাহার করা হনল সাধারিিানব 

সকল মশে খানি মবনশষিঃ রপ্তামেমুখী মশনে মবমেনোগ বৃমদ্ধ পানব। এ েীমি অনুসরি কনর 

আিোমেকৃি সকল মূলধেী র্ন্ত্রপামির দক্ষনত্র নুযেিি শুল্কহার ধার্ থ করার জ্ন্য ট্যামরফ কমিশে 

পেনক্ষপ গ্রহি কনর।  

৬. মি-পামক্ষক আঞ্চমলক ও বহুপামক্ষক বামিজ্য চুমির িাধ্যনি দেনশ-মবনেনশ দেশীে 

মশে সম্পে ব্যবহানরর উন্নেে। 

৬.১ মি-পামক্ষক বামিজ্য চুমি:  

দকানো দেনশর সানর্ বাাংলানেনশর মি-পামক্ষকবামিজ্য বৃমদ্ধর লনক্ষ দকাে দকাে দক্ষনত্র সুমবধা িাওো 

র্ানব দস ব্যাপানর বামিজ্য িন্ত্রিালনের অনুনরাধক্রনি কমিশে িথ্য উপাত্ত মবনিষিপূব থক সুপামরশ প্রিেে 

কনর র্ানক।  

৬.২  আঞ্চমলক বামিজ্য চুমি: 

বিথিানে বাাংলানেশ SAPTA, SAFTA, APTA, BIMSTEC, D-8, TPS-OIC এর সেস্য। 

এসব চুমির দক্ষনত্র বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে দফাকাল পনেন্ট মহনসনব কাজ্ কনর।  চুমিবদ্ধ 

দেশসমূনহর িনধ্য বামিজ্য সম্প্রসারি, বামিমজ্যক সম্পনকথর উন্নেে, মবমেনোগবান্ধব সম্পকথ গনড় দিালা, 

রপ্তামে বৃমদ্ধ, রপ্তামে বহুমুখীকরি ও িােবসম্পে রপ্তামে বৃমদ্ধর জ্ন্য কমিশে র্নর্াপযুি দকৌশলপত্র 

প্রিেে কনর। 
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৬.৩  বহুপামক্ষক বামিজ্য চুমি  

 

মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থার সেস্য রাষ্ট্র মহনসনব উি সাংস্থার বহুপামক্ষক বামিজ্য ব্যবস্থাে বাাংলানেনশর 

অব্যাহি অাংশগ্রহি এবাং স্বনোন্নি দেশসমূনহর প্রমিমেমধ মহনসনব িলিাে বামিজ্য আনলািোে এ 

দেশসমূনহর একটি অমিন্ন অবস্থাে গ্রহনির মবষনে সরকারনক প্রনোজ্েীে পরািশ থ প্রোনের িাধ্যনি 

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে বহুপামক্ষক বামিজ্য ব্যবস্থাে বাাংলানেনশর অাংশগ্রহি মেমিিকরনি অবোে 

রাখনে।  

৭. োমম্পাং ও মবনেশী পনের আিোমে ও মবক্রনের ব্যাপানর অসাধু পন্থা প্রমিনরাধকনে 

পেনক্ষপ গ্রহি। 

৭.১  এমন্ট-োমম্পাং: 

 

মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থা (WTO) এর এ সাংক্রান্ত চুমি অনুর্ােী দকাে দেনশ উৎপামেি পে দেনশর 

স্বািামবক মূল্য (সাধারিি স্থােীে বাজ্ার মূল্য) অনপক্ষা কি মূনল্য বাাংলানেনশ রপ্তামে করা হনল দসই 

পে বাাংলানেনশ োমম্পাং করা হনেনে বনল গে করা হনব। Customs Act, 1969 (IV of 1969 
এর Section 18B এর Sub-Section (6)- এ প্রেত্ত ক্ষিিাবনল সরকার ৩০-১১-১৯৯৫ ইাং িামরনখ 

বমহঃশুল্ক (োমম্পাংকৃি পে সোিকরি, শুল্কােে ও োমম্পাং মবনরাধী শুল্ক আোে এবাং স্বার্ থহামে 

মেরূপি) মবমধিালা, ১৯৯৫ োনি একটি মবমধিালা প্রিেে কনর। একই িামরনখ প্রজ্ঞাপনের িাধ্যনি এ 

মবমধিালার মবমধ-৩ এর উপ-মবমধ (১)-এ প্রেত্ত ক্ষিিাবনল সরকার বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের 

দিোরম্যােনক উি মবমধিালার উনদ্দশ্য পূরিকনে োমেত্বপ্রাপ্ত কর্তথপক্ষ মহনসনব মেনোগ প্রোে কনর ।  

 

৭.২ কাউন্টারনিইমলাং: 

 

দকানো পনের উৎপােে, প্রমক্রোজ্ািকরি ও রপ্তামে পর্ থানের দর্  দকানো এক বা একামধক দক্ষনত্র 

দকানো দেনশর সরকার বা অন্য দকানো রাষ্ট্রীে সাংস্থা কর্তথক প্রিযক্ষ বা পনরাক্ষিানব দর্ আমর্ থক 

সহােিা র্া সাংমিষ্ট ব্যমি বা প্রমিষ্ঠােনক প্রোে করা হনে র্ানক, িা-ই ির্তথমক মহনসনব গে। অনেক 

দেশই িানের মেজ্স্ব মশনের প্রসার র্টানোর লনক্ষয মবমিন্ন ধরনের িতুথমক প্রোে কনর র্ানক র্া 

বাাংলানেনশর বাজ্ানর প্রনবশ করনল বাাংলানেনশর স্থােীে মশে ক্ষমিগ্রস্ত হনি পানর। এ ধরনির অসাধু 

প্রমিনর্ামগিা হনি স্থােীে মশেনক রক্ষার উনদ্দনশ্য মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থার Agreement on Subsidies 

and Countervailing duties- এর আনলানক বাাংলানেশ সরকার Customs Act, 1969 (IV of 

1969) Gi  Section 18A- এর Sub-section (7)- এ প্রেত্ত ক্ষিিাবনল বমহঃশুল্ক (িতুথমকপ্রাপ্ত 

পে সোিকরি ও শুল্কােে এবাং কাউন্টারনিইমলাং শুল্ক আোেকরি এবাং স্বার্ থহামে মেরূপি) মবমধিালা, 

১৯৯৬ প্রিেে কনর। এ মবমধিালার মবমধ-৩ এর উপ-মবমধ (১) এ প্রেত্ত ক্ষিিাবনল সরকার বাাংলানেশ 
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ট্যামরফ কমিশনের দিোরম্যােনক উি মবমধিালার উনদ্দশ্য পূরিকনে োমেত্বপ্রাপ্ত কর্তথপক্ষ মহনসনব    

১২ এমপ্রল ১৯৯৭ িামরনখ প্রজ্ঞাপনের িাধ্যনি মেনোগ প্রোে কনর।  

 ৭.৩ দসইফগাে থ: 

   

দকানো পে আিোমের পমরিাি র্মে অপ্রিযামশি হানর বৃমদ্ধ পাে িনব িা দেমশে অনুরূপ পে 

উৎপােেকারী মশে প্রমিষ্ঠানের স্বার্ থহামের কারি অর্বা স্বার্ থহামের হুিমকর কারি হনি পানর। দসনক্ষনত্র 

দেশীে উৎপােেকারীনের ক্ষমির/দলাকসানের হাি দর্নক রক্ষা করনি সািমেক সাংরক্ষি ব্যবস্থা 

মহনসনব সরকার দসইফগাে থ দিজ্ারস গ্রহি বা দসইফগাে থ শুল্ক আনরাপ কনর র্ানক। Customs Act, 

1969 (IV of 1969) এর Section 18E এর Sub-section (5)- এ প্রেত্ত ক্ষিিাবনল সরকার 

দসইফগাে থ শুল্ক মবমধিালা, ২০১০ প্রিেে কনর। এ মবমধিালার মবমধ-৩ এর উপ-মবমধ (১) এ প্রেত্ত 

ক্ষিিাবনল সরকার বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের দিোরম্যােনক উি মবমধিালার উনদ্দশ্য পূরিকনে 

োমেত্বপ্রাপ্ত কর্তথপক্ষ মহনসনব ৭ই জুে ২০১০ইাং িামরনখ প্রজ্ঞাপনের িাধ্যনি মেনোগ প্রোে কনর । 

উপযু থি কার্ থাবলী সম্পােনে এবাং এর উপর অমপ থি োমেত্ব পালনে বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে একটি 

পরািশ থক প্রমিষ্ঠাে (Advisory body) মহনসনব কাজ্ কনর। কমিশে বামিজ্য িন্ত্রিালেনক জ্ািীে ও 

আন্তজ্থামিক বামিজ্য মবষনে পরািশ থ প্রোে কনর র্ানক। এমন্ট-োমম্পাং, কাউন্টারনিইমলাং ও দসইফগাে থ 

কার্ থক্রি মবষনে দিোরম্যাে, বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে োমেত্বপ্রাপ্ত কর্তথপক্ষ মহনসনব োমেত্ব পালে 

কনরে। কমিশে পরািশ থক প্রমিষ্ঠাে মহনসনব োমেত্ব সম্পােনের মেমিত্ত সুপামরশ প্রিেনে বাজ্ার 

অর্ থেীমি, অর্ থনেমিক পমরনবশ, আঞ্চমলক, মি-পামক্ষক ও বহুপামক্ষক বামিজ্য চুমি ও শুল্ক েীমি এবাং 

জ্েিি মবনবিো কনর র্ানক। 
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বামিজ্য প্রমিমবধাে মবিাগ 

১. ভূমিকা: 

 োমম্পাং ও িতুথমকপ্রাপ্ত পে আিোমের ন্যাে অসাধু বামিজ্য প্রমিকানরর িাধ্যনি স্থােীে মশনের 

ন্যােসঙ্গি স্বার্ থরক্ষার কানজ্ বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের বামিজ্য প্রমিমবধাে মবিাগ মেনোমজ্ি। 

োমম্পাং এর মবরুনদ্ধ এমন্ট-োমম্পাং, িতুথমকপ্রাপ্ত পে আিোমের মবরুনদ্ধ কাউন্টারনিইমলাং এবাং অিযমধক 

পে আিোমের মবরুনদ্ধ দসইফগাে থ দিজ্াস থ গ্রহি এ মবিানগর কার্ থক্রনির িনধ্য  অন্যিি। র্মে দকাে 

মবনেমশ পনের স্বািামবক মূল্য (সাধারিি স্থােীে বাজ্ার মূল্য) অনপক্ষা কিমূনল্য বাাংলানেনশ রপ্তামে 

করা হে, িনব িা বাাংলানেনশ োমম্পাং হনে িনি থ গে হনব। এটি স্থােীে মশনের জ্ন্য ক্ষমিকর এবাং 

অসাধু বামিজ্য মহনসনব পমরগমিি। এরূপ দক্ষনত্র মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থার মেেি অনুসানর দেমশে মশেনক 

ক্ষমির হাি দর্নক রক্ষার জ্ন্য এমন্ট-োমম্পাং শুল্ক আনরাপ করা দর্নি পানর। একইিানব দকাে পে 

িতুথমক মূনল্য বাাংলানেনশ রপ্তামে করা হনল িা স্থােীে প্রমিনর্াগী পনের সানর্ দেমশে বাজ্ানর অসি 

প্রমিনর্ামগিা সৃমষ্ট কনর র্া সাংমিষ্ট দেমশে মশেনক এর কার্ থক্রি সাংনকািে বা বন্ধ করনি বাধ্য কনর। 

দফোর বামিজ্য মেমিি করার জ্ন্য এনক্ষনত্র কাউন্টারনিইমলাং কার্ থক্রি গ্রহি করা দর্নি পানর। 

িাোড়া, দকাে পনের আিোমে র্মে এিে পমরিাি হে দর্ িা স্থােীে মশেসমূনহর ক্ষমির কারি হনি 

পানর, দসনক্ষনত্র দসইফগাে থ কার্ থক্রি দেো হে। মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থার (েমিউটিও) সাংমিষ্ট চুমিসমূনহর 

সানর্ সঙ্গমি দরনখ র্র্ার্র্ এমন্ট-োমম্পাং, কাউন্টারনিইমলাং মেউটি আনরাপ ও দসইফগাে থ দিজ্াজ্থ 

গ্রহনির সুপামরশ করার জ্ন্য ক্ষমিগ্রস্ত স্থােীে মশনের অমিনর্াগকারী আনবেে গ্রহি এবাং পরীক্ষা-

মেরীক্ষার জ্ন্য বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের বামিজ্য প্রমিমবধাে মবিাগ ক্ষিিাপ্রাপ্ত। এ ধরনির 

আনবেনের শুোমের জ্ন্য কমিশনের দিোরম্যাে সরকার মেধ থামরি কর্তথপক্ষ মহনসনব আনেশ জ্ামর কনর 

এবাং বামিজ্য প্রমিমবধাে মবিাগ িাঁর পনক্ষ উপনরাি কার্ থাবমল সম্পােে কনর। এমন্ট-োমম্পাং, 

কাউন্টারনিইমলাং এবাং দসইফগাে থ কার্ থক্রনির পাশাপামশ বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের বামিজ্য 

প্রমিমবধাে মবিাগ েমিউটিও এর স্যামেটামর ও ফাইনটাস্যামেটামরর কার্ থক্রি এবাং দটকমেকযাল 

ব্যামরোরস টু দেে, দেে ফযামসমলনটশে সম্পমকথি চুমি সাংক্রান্ত কাজ্ও সম্পােে কনর। র্মে দকাে 

বাাংলানেশী রপ্তামেকারক উমিমখি চুমিসমূনহ বমি থি দর্ দকাে সিস্যার সম্মুখীে হে, িাহনল উদু্ভি 

পমরমস্থমি দিাকানবলাে বামিজ্য প্রমিমবধাে মবিাগ সাংমিষ্ট মশে-প্রমিষ্ঠােনক পরািশ থ ও সহােিা প্রোে 

কনর। এোড়াও বামিজ্য প্রমিমবধাে মবিাগ প্রমিবের দেমশে মবমিন্ন মশনের ওপর দসটর মিমত্তক োমে 

কনর সরকানরর মেকট সুপামরশ কনর র্ানক। 
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২. ২০১৭-১৮ অর্ থবেনর বামিজ্য প্রমিমবধাে মবিানগর সম্পামেি কার্ থক্রনির মববরি: 

২.১. সনিিেিা দসমিোর আনোজ্ে: 

২.১.১ কুমষ্টো দিম্বার অব কিাস থ এন্ড ইন্ডামষ্ট্রনি অনুমষ্ঠি সনিিেিা দসমিোর: 

গি ০৮ েনিম্বর’২০১৭ িামরনখ বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের উনদ্যানগ কুমষ্টো দিম্বার অব কিাস থ এন্ড 

ইন্ডামিনজ্র সনম্মলে কনক্ষ দেমশে মশনের স্বার্ থসাংরক্ষনি বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের ভূমিকা এবাং 

এমন্ট-োমম্পাং, কাউন্টারনিইমলাং ও দসইফগাে থ দিজ্াস থ মবষনে মশনোনদ্যািা ও ব্যবসামেনের িনধ্য 

সনিিেিা সৃমষ্টর মেমিত্ত কুমষ্টো দিম্বার অব কিাস থ এন্ড ইন্ডামিজ্ এর সামব থক সহােিাে একটি 

দসমিোর অনুমষ্ঠি হে। 

দসমিোনর প্রধাে অমিমর্ মহনসনব উপমস্থি মেনলে বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের সেস্য গিপ্রজ্ািন্ত্রী 

বাাংলানেশ সরকানরর যুগ্ম-সমিব দিাহাম্মে রামশদুল হাসাে; মবনশষ অমিমর্ মহনসনব উপমস্থি মেনলে 

কুমষ্টো দজ্লার অমিমরি দজ্লা ম্যামজ্নিট দিাস্তাক আহনিে ও মবআরমব গ্রুনপর দিোরম্যাে আলহাজ্ব 

িমজ্বর রহিাে, সিাপমিত্ব কনরে কুমষ্টো দিম্বানরর সিাপমি ও কুমষ্টো দজ্লা পমরষনের দিোরম্যাে 

হাজ্ী দিাঃ রমবউল ইসলাি। এোড়াও দিম্বানরর পমরিালকবৃন্দ, স্থােীে মশেপমি, ব্যবসামে ও 

গিিাধ্যিকিীসহ গেিান্য ব্যমিবগ থ দসমিোনর উপমস্থি মেনলে।  

দসমিোনর প্রধাে অমিমর্র বিনব্য বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের সেস্য দিাহাম্মে রামশদুল হাসাে  

বনলে, বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে দেমশে মশনের স্বার্ থরক্ষা ও ব্যবসা-বামিনজ্যর সম্প্রসারনি কাজ্ কনর 

র্ানে।  

এই কমিশে দেমশে মশনের কাঁিািাল এবাং সম্পূি থামেি পে আিোমে-রপ্তামের দক্ষনত্র দেমশে 

উনদ্দযািা/ব্যবসামেনের জ্ন্য সহােক শুল্ক কাঠানিা মেধ থারনি প্রনোজ্েীে সুপামরশ প্রিেে কনর র্ানক। 

মিমে বনলে, মবশ্বােনের ক্রিবধ থিাে প্রিানবর পটভূমিনি স্থােীে মশনের স্বার্ থ সুরক্ষার জ্ন্য মবশ্ব বামিজ্য 

সাংস্থার মেেি অনুসানর বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে এমন্ট-োমম্পাং শুল্ক, কাউন্টারনিইমলাং শুল্ক ও 

দসইফগাে থ দিজ্াস থ মবষনে কার্ থক্রি গ্রহি কনর র্ানক। অত্র দসমিোর আনোজ্নে সামব থক সহনর্ামগিা 

করার জ্ন্য মিমে সিাপমিসহ দিম্বানরর সকল কি থকিথা-কি থিারীগিনক ধন্যবাে জ্ঞাপে কনরে। 

দসমিোনর পাওোর পনেনন্টর িাধ্যনি মবষেমিমত্তক বিব্য উপস্থাপে কনরে কমিশনের যুগ্ম-প্রধাে রিা 

দেওোে ও গনবষিা কি থকিথা দিাঃ আব্দুল লমিফ। জ্োব দিাঃ আব্দুল লমিফ ট্যামরফ কমিশনের 

সাংমক্ষপ্ত পমরমিমি তুনল ধনর বনলে, মবশ্বােনের ক্রিবধ থিাে প্রিানবর পটভূমিনি স্থােীে মশনের স্বার্ থ 

সুরক্ষা, মশে সম্পে উৎপােনে প্রমিনর্ামগিা উৎসামহিকরিসহ আন্তজ্থামিক, আঞ্চমলক, মি-পামক্ষক ও 

বহুপামক্ষক বামিজ্য কার্ থক্রি ও চুমি সম্পােনে সরকারনক বস্তুমেষ্ঠ ও প্রানোমগক পরািশ থ প্রোনের 
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লনক্ষয Protective Duties Act,1950 (Act No. LXI of 1950) দিািানবক ১৯৭৩ সানল বামিজ্য 

িন্ত্রিালনের একটি েপ্তর মহনসনব ‘ট্যামরফ কমিশে’ কাজ্ শুরু কনর র্া পরবিীনি ‘বাাংলানেশ ট্যামরফ 

কমিশে’ মহনসনব প্রমিষ্ঠা লাি কনর। এোড়াও মিমে িতুথমক ও কাউন্টারনিইমলাং শুল্ক মবষনে আনলািো 

কনরে।  

 

কুমষ্টো দসমিোনর গনবষিা কি থকিথা দিাঃ আব্দুল লমিফ এর উপস্থাপো 

কমিশনের যুগ্ম-প্রধাে রিা দেওোে দসমিোনর বামিজ্য প্রমিমবধাে ব্যবস্থার এমন্ট-োমম্পাং ও দসইফগাে থ 

দিজ্াস থ মবষনে পাওোর পনেনন্টর িাধ্যনি উপস্থাপে কনরে। োমম্পাং মক এবাং অমিিাত্রাে আিোমের 

প্রিানব স্থােীে মশেনক ক্ষমির হাি দর্নক রক্ষা করনি কী কী করিীে িা  ব্যাখ্যা কনরে। এসব অসাধু 

বামিনজ্যর প্রমিকারকনে দেমশে মশেনক  রক্ষার উপাে মবনশষি: র্র্ার্র্ িথ্যসহ কমিশনে আনবেে 

োমখল করার প্রমক্রো সম্পনকথ ধারিা দেে। মিমে বনলে, দসইফগাে থ শুল্ক আনরানপর শিথ হল, 

বাাংলানেনশ দকাে আিোমেকৃি পনের আিোমের পমরিাি র্মে এি দবশী হে দর্ িা দকাে স্থােীে 

মশেনক িারাত্মকিানব ক্ষমিগ্রস্ত কনর বা ক্ষমিগ্রস্ত করার আশাংকা দেখা দেে এবাং অমিমরি আিোমের 

কারনিই স্থােীে মশে িারাত্মকিানব ক্ষমিগ্রস্ত হনেনে। মবনশষ অমিমর্ জ্োব দিাস্তাক আহনিে বনলে, 

এমন্ট-োমম্পাং শুল্ক, কাউন্টারনিইমলাং শুল্ক ও দসইফগাে থ দিজ্াস থ আন্তজ্থামিক বামিনজ্য দেমশে মশেনক 

টিমকনে রাখনি  বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে এই মিেটি দিজ্াস থ গ্রহনির জ্ন্য োমেত্বপ্রাপ্ত কর্তথপক্ষ। িাই 

ব্যবসামেবৃন্দ এ মবষনে বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের সহনর্ামগিা মেনি পানরে। 
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কুমষ্টো দসমিোনর যুগ্ম-প্রধাে রিা দেওোে এর উপস্থাপো 

 মবনশষ অমিমর্ মবআরমব দকবলস এর দিোরম্যাে আলহাজ্ব িমজ্বর রহিাে বনলে, এমন্ট-োমম্পাং শুল্ক, 

কাউন্টারনিইমলাং শুল্ক ও দসইফগাে থ দিজ্াস থ গ্রহনির একিাত্র োমেত্বপ্রাপ্ত প্রমিষ্ঠাে বাাংলানেশ ট্যামরফ 

কমিশে। মকন্তু এই দিজ্াস থগুনলা গ্রহনির জ্ন্য প্রমিষ্ঠােটির সক্ষিিা বাড়ানি হনব এবাং প্রনোজ্েীে ও 

েক্ষ জ্েবল মেনোগ করনি হনব। এ দসমিোরটির িাধ্যনি ব্যবসামেবৃন্দ অনেক মবষে জ্ােনি দপনরনেে 

এজ্ন্য বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে ও এর কি থকিথাবৃন্দনক মিমে ধন্যবাে জ্াোে।   

দসমিোর সম্পনকথ পমত্রকাে প্রকামশি সাংবানের মকছু অাংশ 

 

 

৯ েনিম্বর’২০১৭ 

দসমিোনরর আনলািয মবষনের ওপর উনদ্যািা, মবমিন্ন এনসামসনেশনের প্রমিমেমধগি এবাং স্থােীে 

ব্যবসামেগনির প্রশ্নাবলীর জ্বাব দেে প্রধাে অমিমর্সহ কমিশনের কি থকিথাবৃন্দ। এ পর্ থানে সিাপমি 
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বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে সম্পনকথ িাঁর েীর্ থ সিনের অমিজ্ঞিার আনলানক উপমস্থি সকলনক সম্যক 

ধারিা দেে এবাং সকলনক কমিশনের সহােিা গ্রহনির পরািশ থ প্রোে কনরে। মিমে আনরা উনিখ কনরে 

মবশ্বােনের সুফল দপনি হনল এবাং মবনেশী পনের সনঙ্গ দেমশে পেনক প্রমিনর্ামগিাে টিনক র্াকনি 

হনল মশনের ব্যবস্থাপোর েক্ষিা ও িথ্য ব্যবস্থাপোর ওপর মেেন্ত্রি অজ্থে করনি হনব। এ আনোজ্নের 

িাধ্যনি অসাধু বামিজ্য প্রমিনরাধকনে বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের কার্ থক্রিসহ এমন্ট-োমম্পাং, 

কাউন্টারনিইমলাং এবাং দসইফগাে থ দিজ্াস থ গ্রহি মবষনে মশনোনদ্যািানের িনধ্য সনিিেিা বৃমদ্ধ পাে 

এবাং িমবষ্যনি এ ধরনির দসমিোর কি থসূমি অব্যাহি রাখার প্রিযে ব্যি কনর দসমিোর কি থসূমির 

সিামপ্ত দর্াষিা করা হে। 

২.১.২ মসআর কনেল ম্যানুনফকিামরাং ও এেনপাট থারস এনসামসনেশে, িট্টগ্রানি অনুমষ্ঠি দসমিোর 

কি থসূমি: 

দেমশে মশনের স্বার্ থসাংরক্ষনি ও অসাধু বামিজ্য প্রমিনরাধকনে বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের ভূমিকা 

এবাং এমন্ট-োমম্পাং, কাউন্টারনিইমলাং ও দসইফগাে থ দিজ্াস থ সম্পনকথ মশেনদ্যািা ও ব্যবসামেনের িানে 

সনিিেিা বৃমদ্ধর লনক্ষয গি ৪ এমপ্রল ২০১৮ িামরনখ মসআর কনেল ম্যানুনফকিামরাং ও এেনপাট থারস 

এনসামসনেশে, িট্টগ্রাি এর সনম্মলে কনক্ষ একটি দসমিোর অনুমষ্ঠি হে। উি দসমিোনর প্রধাে অমিমর্ 

মহসানব উপমস্থি মেনলে বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের বামিজ্য প্রমিমবধাে মবিানগর সেস্য ও 

সরকানরর যুগ্ম-সমিব দবগি দসমলিা সুলিাো এেমেমস এবাং সিাপমিত্ব কনরে মসআর কনেল 

ম্যানুনফকিামরাং ও এেনপাট থারস এনসামসনেশনের সিাপমি জ্োব খমললুর রহিাে। এোড়াও বমি থি 

দসমিোনর কমিশনের যুগ্ম-প্রধাে রিা দেওোে, উপ-প্রধাে শারমিো হামসে, সহকারী প্রধাে দিাঃ আব্দুল 

লমিফ অাংশগ্রহি কনরে। জ্োব লমিফ সিাপমির অনুিমিক্রনি দসমিোনরর কার্ থক্রি শুরু কনরে। 

দসমিোনর স্বাগি বিব্য প্রোে কনরে মসআর কনেল ম্যানুনফকিামরাং ও এেনপাট থারস এনসামসনেশনের 

সিাপমি জ্োব খমললুর রহিাে। স্বাগি বিনব্য মিমে উনিখ কনরে, ব্যবসামে িহলনক বাাংলানেশ 

ট্যামরফ কমিশনের ভূমিকা সম্পনকথ ধারিা প্রোে এবাং বামিজ্য প্রমিমবধাে ব্যবস্থা (এমন্ট-োমম্পাং, 

কাউন্টারনিইমলাং এবাং দসইফগাে থ দিজ্াস থ) গ্রহনির দক্ষনত্র সনিিে করনি এ দসমিোর আনোজ্ে অিযন্ত 

গুরুত্বপূি থ। মিমে বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের এ উনদ্দযাগনক সাধুবাে জ্াোে এবাং দসইসানর্ কমিশে 

হনি আগি কি থকিথাবৃন্দনক ধন্যবাে জ্াোে।                            

প্রধাে অমিমর্র বিনব্য বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের সেস্য দসমলিা সুলিাো এেমেমস বনলে, 

মবশ্বােনের ক্রিবধ থিাে প্রিানবর পটভূমিনি স্থােীে মশনের স্বার্ থ সুরক্ষার জ্ন্য মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থার 

মেেি অনুসানর বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে এমন্ট-োমম্পাং শুল্ক, কাউন্টারনিইমলাং শুল্ক ও দসইফগাে থ 

দিজ্াস থ মবষনে কার্ থক্রি গ্রহি কনর র্ানক। বাাংলানেশ শুল্ক আইে ১৯৬৯ (৪ োং আইে) এর ধারা 18B. 
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18A, 18E এর ক্ষিিাবনল সরকার বাাংলানেনশ এমন্ট-োমম্পাং শুল্ক, কাউন্টারনিইমলাং শুল্ক ও দসইফগাে থ 

দিজ্াস থ  আনরানপর ব্যবস্থা গ্রহনির জ্ন্য ক্ষমিগ্রস্ত মশনের িথ্য প্রিািসহ আনবেে গ্রহি ও িেন্ত কাজ্ 

পমরিালোর উনদ্দনশ্য  োমেত্বপ্রাপ্ত কর্তথপক্ষ মহনসনব বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের দিোরম্যােনক 

মেনোগ প্রোে কনর। বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে ব্যবসামেনের স্বার্ থসাংমিষ্ট মবষেগুনলা মেনে কাজ্ কনর 

এবাং এরই অাংশ মহনসনব ব্যবসামে িহনলর সনিিেিা বৃমদ্ধকনে এ দসমিোনরর আনোজ্ে করা হনেনে। 

ব্যবসামে সাংগঠে এ দসমিোনরর িাধ্যনি উপকৃি হনবে বনল মিমে আশা প্রকাশ কনরে। দসইসানর্ এ 

দসমিোর আনোজ্নে সামব থক সহনর্ামগিা করার জ্ন্য মসআর কনেল ম্যানুনফকিামরাং ও এেনপাট থারস 

এনসামসনেশনের দের্তবৃন্দনক ধন্যবাে জ্ঞাপে কনরে। দসমিোনর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপে করা হে দুটি 

দসশনের িাধ্যনি। প্রর্ি দসশনে বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের ভূমিকা, মিশে, মিশে, কার্ থাবমল, 

কমিশনের গঠে, কমিশনের আইে-মবমধ এবাং সাম্প্রমিক সিনে কমিশনের অজ্থেসমূহ সম্পনকথ 

মবস্তামরি তুনল ধনরে কমিশনের সহকারী প্রধাে দিাঃ আব্দুল লমিফ।  মিিীে দসশনে এমন্ট-োমম্পাং ও 

দসইফগাে থ দিজ্াস থ সম্পনকথ উপস্থাপে কনরে কমিশনের যুগ্ম-প্রধাে রিা দেওোে। উি দসশনে োমম্পাং, 

এমন্ট-োমম্পাং ও দসইফগাে থ দিজ্াস থ গ্রহনির পূব থশিথ, প্রনোজ্েীে কাগজ্পত্র সরবরাহ এবাং পদ্ধমি মবষনে 

মবস্তামরি মববরি তুনল ধরা হে। 

                 

দসমিোনর প্রধাে অমিমর্, সিাপমি ও অন্যান্য অমিমর্বৃন্দ 

পরবিীনি দসমিোনর প্রনশ্নাত্তর পব থ অনুমষ্ঠি হে। বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে মেজ্ উনদ্যানগ মবমিন্ন 

এনসামসনেশনের সানর্ দর্াগানর্ানগর িাধ্যনি এিে একটি সনিিেিামূলক কি থসূমি আনোজ্ে করার 

জ্ন্য এনসামসনেশনের প্রমিমেমধবৃন্দ কমিশেনক ধন্যবাে জ্ঞাপে কনরে। বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের 

পমরমিমি ও বামিজ্য প্রমিমবধাে ব্যবস্থা সম্পনকথ মশনোনদ্যািা ও ব্যবসামে িহলনক সনিিে করনি এ 
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ধরনির দসমিোর আনোজ্ে অব্যাহি রাখা এবাং বামিজ্য প্রমিমবধাে ব্যবস্থা সম্পনকথ মশনোনদ্যািা ও 

ব্যবসামে িহলনক প্রমশক্ষি প্রোনের অনুনরাধ জ্ামেনে দসমিোর কি থসুমির সিামপ্ত দর্াষিা করা হে। 

                                            

২.১.৩ িেিেমসাংহ দিম্বার অব কিাস থ এন্ড ইন্ডামষ্ট্রনি অনুমষ্ঠি সনিিেিা দসমিোর: 

 

গি ২২ এমপ্রল ২০১৮ দরাজ্ রমববার সকাল ১১:০০ টাে িেিেমসাংহ দিম্বার অব কিাস থ এন্ড ইন্ডামষ্ট্র এর 

সনম্মলে কনক্ষ দেমশে মশনের স্বার্ থ সাংরক্ষনি বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের ভূমিকা ও কার্ থাবমলসহ 

বামিজ্য প্রমিমবধাে ব্যবস্থা মহনসনব এমন্ট-োমম্পাং, কাউন্টারনিইমলাং ও দসইফগাে থ দিজ্াস থ সম্পনকথ 

মশনোনদ্যািা ও ব্যবসামেগনির িানে সনিিেিা বৃমদ্ধর লনক্ষয একটি দসমিোর অনুমষ্ঠি হে। 

দসমিোরটি বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে এবাং িেিেমসাংহ দিম্বার অব কিাস থ এন্ড ইন্ড্রামষ্ট্রনজ্র সিমন্বি 

উনদ্যানগ অনুমষ্ঠি হে। দসমিোনর িেিেমসাংহ দজ্লা প্রশাসে, কােিস, এেসাইজ্ ও িযাট মবিাগ, 

আেকর মবিাগ, িেিেমসাংহ দিম্বার অব কিাস থ এন্ড ইন্ড্রামষ্ট্রনজ্র সেস্যবৃন্দ এবাং সাংমিষ্ট সকল 

দেকনহাল্ডারগি উপমস্থি মেনলে। কি থশালাে প্রধাে অমিমর্ মহনসনব বিব্য রানখে বাাংলানেশ ট্যামরফ 

কমিশে এর সেস্য শাহ দিাঃ আবু রােহাে আলনবরুেী। দসমিোনর আরও উপমস্থি মেনলে কমিশনের 

সহকারী প্রধাে দিাঃ আব্দুল লমিফ, গনবষিা কি থকিথা িমহনুল কমরি খন্দকার। অনুষ্ঠানে সিাপমিত্ব 

কনরে িেিেমসাংহ দিম্বার অব কিাস থ এন্ড ইন্ডামষ্ট্র এর সিাপমি দিাঃ আমিনুল হক শািীি। স্বাগি 

বিনব্যর িধ্য মেনে দসমিোনরর কার্ থক্রি শুরু হে। স্বাগি বিব্য রানখে দসমিোনরর সিাপমি দিাঃ 

আমিনুল হক শািীি। প্রধাে বিা মহনসনব বিব্য রানখে বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের সেস্য শাহ 

দিাঃ আবু রােহাে আলনবরুেী। মবষেমিমত্তক বিব্য উপস্থাপে কনরে কমিশনের সহকারী প্রধাে দিাঃ 

আব্দুল লমিফ ও গনবষিা কি থকিথা িমহনুল কমরি খন্দকার। স্বাগি বিনব্য জ্োব দিাঃ আমিনুল হক 

শািীি উনিখ কনরে, বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে এিে একটি প্রমিষ্ঠাে দর্খানে মবোমূনল্য খুব সহনজ্ 

দসবা পাওো র্াে। বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের এই উনদ্দযানগ ব্যবসামেবৃন্দ সনিিে হনবে র্া বামিজ্য 

প্রমিমবধাে ব্যবস্থা গ্রহনি সাহায্য করনব। দসমিোনর কমিশনের কি থকিথাবৃনন্দর অাংশগ্রহনির জ্ন্য মিমে 

কৃিজ্ঞিা প্রকাশ কনরে।  

প্রধাে অমিমর্র বিনব্য বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের সেস্য শাহ দিাঃ আবু রােহাে আলনবরুেী বনলে,  

মবনশ্ব ব্যবসা-বামিনজ্য  টিনক র্াকার সক্ষিিা অজ্থনের দক্ষনত্র দেমশে মশনের স্বার্ থ সাংরক্ষনির জ্ন্য 

এমন্ট-োমম্পাং, কাউন্টারনিইমলাং এবাং দসইফগাে থ দিজ্াস থ মবষনে সম্যক ধারিা র্াকা প্রনোজ্ে। মিমে 

িাঁর বিনব্য আন্তজ্থামিক বামিনজ্যর মবমিন্ন উোহরি তুনল ধনরে। মবশ্বােনের যুনগ সকল উৎপােক ও 

ব্যবসা প্রমিষ্ঠােনক প্রমিনর্ামগিা কনর টিনক র্াকনি হে।  স্থােীে মশনের স্বার্ থ সুরক্ষার জ্ন্য মবশ্ব 

বামিজ্য সাংস্থার মেেি অনুসানর বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে এমন্ট-োমম্পাং শুল্ক, কাউন্টারনিইমলাং শুল্ক 
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ও দসইফগাে থ দিজ্াস থ মবষনে কার্ থক্রি গ্রহি কনর র্ানক। দসমিোর আনোজ্নে সামব থক সহনর্ামগিা করার 

জ্ন্য মিমে সিাপমিসহ দিম্বানরর সকল কি থকিথা-কি থিারীগিনক ধন্যবাে জ্ঞাপে কনরে। 

 

                                         িেিেমসাংহ দসমিোনর প্রধাে অমিমর্র বিব্য  

দসমিোনর পাওোর পনেনন্টর িাধ্যনি মবষেমিমত্তক বিব্য উপস্থাপে কনরে কমিশনের কি থকিথা দিাঃ 

আব্দুল লমিফ ও িমহনুল কমরি খন্দকার। জ্োব লমিফ বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের সাংমক্ষপ্ত 

পমরমিমি তুনল ধনরে। এোড়াও মিমে বামিজ্য প্রমিমবধাে ব্যবস্থার এমন্ট-োমম্পাং ব্যবস্থা সম্পনকথ 

আনলািো কনরে। কমিশনের গনবষিা কি থকিথা িমহনুল কমরি খন্দকার িতুথমক ও কাউন্টারনিইমলাং 

শুল্ক এবাং দসইফগাে থ দিজ্াস থ  মবষনে আনলািো কনরে। িতুথমকপ্রাপ্ত পে আিোমের ফনল দেমশে মশে 

কীিানব ক্ষমিগ্রস্ত হনি পানর এবাং এর জ্ন্য করিীে কী িা মবস্তামরিিানব তুনল ধনরে।  
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দসমিোর সম্পনকথ পমত্রকাে প্রকামশি সাংবানের মকছু অাংশ: 
 

  

ত্রেমেক প্রর্ি আনলা, ২৩ এমপ্রল ২০১৮                           ত্রেমেক কানলর কন্ঠ , ২৩ এমপ্রল ২০১৮ 

পরবিী পর্ থানে প্রনশ্নাত্তর পব থ অনুমষ্ঠি হে। স্থলবন্দনরর আিোমে ও রপ্তামেকারক,  ক্ষুদ্র ও কুটির মশে, 

পেমিমত্তক মশে সমিমি ইিযামেসহ দসমিোনরর আনলািয মবষনের উপর উনদ্যািা, এনসামসনেশনের 

প্রমিমেমধগি, স্থােীে ব্যবসােীগি মবমিন্ন প্রশ্ন কনরে। প্রশ্নাবলীর জ্বাব দেে প্রধাে অমিমর্সহ কমিশনের 

কি থকিথাবৃন্দ। এ পর্ থানে সিাপমি বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের এ উনদ্যাগনক সাধুবাে জ্াোে ও 

সকলনক কমিশনের সহােিা গ্রহনির পরািশ থ প্রোে কনরে। দসমিোনর অাংশগ্রহিকামর বাাংলানেশ 

ট্যামরফ কমিশনের কি থকিথাবৃন্দ দসমিোনরর পনরর মেে অর্ থাৎ ২৩ এমপ্রল ২০১৮ িামরনখ স্থােীে 

িেিেমসাংহ জুট মিলস ও দশপাে থ ইন্ডামিজ্ পমরেশ থে কনরে। বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের 

কি থকিথাগি দেশীে মশনের বহুমুখী ব্যবহার ও রপ্তামেমূখী মশে পমরেশ থে কনর সিস্যাবলীর বাস্তবিা 

পর্ থনবক্ষি কনরে এবাং বাস্তব অমিজ্ঞিা লাি কনরে। 

২.১.৪  রাজ্শাহী দিম্বার অব কিাস থ এন্ড ইন্ডামষ্ট্রনি অনুমষ্ঠি সনিিেিা দসমিোর:  

গি ১৪ দি ২০১৮ িামরখ দরাজ্ দসািবার বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের উনদ্যানগ রাজ্শাহী দিম্বার অব 

কিাস থ এন্ড ইন্ডামিনজ্র সনম্মলে কনক্ষ দেমশে মশনের স্বার্ থসাংরক্ষনি বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের 

ভূমিকা এবাং এমন্ট-োমম্পাং, কাউন্টারনিইমলাং ও দসইফগাে থ দিজ্াস থ মবষনে মশনোনদ্যািা ও 

ব্যবসামেনের িনধ্য সনিিেিা সৃমষ্টর মেমিত্ত একটি দসমিোর অনুমষ্ঠি হে। দসমিোরটি  বাাংলানেশ 

ট্যামরফ কমিশে ও রাজ্শাহী দিম্বার অব কিাস থ এন্ড ইন্ডামিনজ্র দর্ৌর্ উনদ্যানগ আনোজ্ে করা হে। 
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দসমিোনর রাজ্শাহী দজ্লা প্রশাসে, অন্যান্য সরকামর েপ্তর, রাজ্শাহী দিম্বার অব কিাস থ এন্ড ইন্ড্রামষ্ট্রজ্ 

এবাং সাংমিষ্ট সকল দেকনহাল্ডারগি উপমস্থি মেনলে। দসমিোনর প্রধাে অমিমর্ মহনসনব উপমস্থি মেনলে 

রাজ্শাহী মবিানগর কমিশোর দিাঃ নূর-উর-রহিাে এবাং মবনশষ অমিমর্ মহনসনব উপমস্থি মেনলে 

রাজ্শাহী দজ্লা প্রশাসক এস. এি. আব্দুল কানের। দসমিোনর প্রধাে বিা ও সিন্বেক মহনসনব বিব্য 

রানখে বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের সেস্য শাহ দিাঃ আবু রােহাে আলনবরুেী। দসমিোনর আরও 

উপমস্থি মেনলে কমিশনের সহকারী প্রধাে দিাঃ আব্দুল লমিফ, গনবষিা কি থকিথা িমহনুল কমরি 

খন্দকার। অনুষ্ঠানে সিাপমিত্ব কনরে রাজ্শাহী দিম্বার অব কিাস থ এন্ড ইন্ডামষ্ট্রনজ্র সিাপমি দিাঃ 

িমেরুজ্জািাে। স্বাগি বিনব্যর িধ্য মেনে দসমিোনরর কার্ থক্রি শুরু হে। স্বাগি বিব্য রানখে 

দসমিোনরর সিাপমি দিাঃ িমেরুজ্জািাে। মবষেমিমত্তক বিব্য উপস্থাপে কনরে কমিশনের সহকারী 

প্রধাে  দিাঃ আব্দুল লমিফ ও গনবষিা কি থকিথা িমহনুল কমরি খন্দকার।  

প্রধাে বিা ও সিন্বেনকর বিনব্য বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের সেস্য শাহ দিাঃ আবু রােহাে 

আলনবরুেী বনলে, দেশীে মশনের মবকাশ ও স্বার্ থ সাংরক্ষনি বামিজ্য প্রমিমবধাে ব্যবস্থা সম্পনকথ সম্যক 

ধারিা র্াকা অিযন্ত জ্রুমর। মিমে দেশীে ও আন্তজ্থামিক বামিনজ্যর মবমিন্ন মেোিক ও উোহরি মেনে 

ব্যবসামেবৃন্দনক জ্টিল মবষেগুনলা দবাোনোর দিষ্টা কনরে। মিমে বামিজ্য প্রমিমবধাে ব্যবস্থাসহ 

বামিনজ্যর মেেিকানুে মবষনে মবস্তামরি আনলািো কনরে। দসমিোর আনোজ্নে সামব থক সহনর্ামগিা 

করার জ্ন্য মিমে সিাপমিসহ দিম্বানরর সকল কি থকিথা-কি থিারীগিনক ধন্যবাে জ্ঞাপে কনরে। 

দসমিোনর পাওোর পনেনন্টর িাধ্যনি মবষেমিমত্তক বিব্য উপস্থাপে কনরে কমিশনের সহকারী প্রধাে 

দিাঃ আব্দুল লমিফ ও গনবষিা কি থকিথা িমহনুল কমরি খন্দকার।  

 

রাজ্শাহী দসমিোনর উপস্থাপো 

কমিশনের গনবষিা কি থকিথা িমহনুল কমরি খন্দকার িতুথমক ও কাউন্টারনিইমলাং শুল্ক এবাং দসইফগাে থ 

দিজ্াস থ  মবষনে আনলািো কনরে। িতুথমকপ্রাপ্ত পে আিোমের ফলাফল এবাং প্রমিকারমূলক ব্যবস্থা 

মহনসনব কাইন্টারনিইমলাং শুল্ক সম্পনকথ মবস্তামরি তুনল ধনরে। কাউন্টারনিইমলাং শুল্ক আনরানপর শিথ 



27 

 

মহনসনব মিমে উনিখ কনরে: (১) বাাংলানেনশ  আিোমেকৃি পনে রপ্তামেকারক দেশ িতুথমক প্রোে 

করনে, (২) িতুথমকপ্রাপ্ত পে আিোমের ফনল অনুরুপ পে উৎপােেকামর দেমশে মশনের স্বার্ থহামে 

হনেনে বা হওোর সম্ভাবো মবদ্যিাে এবাং (৩) িতুথমকপ্রাপ্ত পে আিোমের কারনিই উি স্বার্ থহামে 

হনেনে। দসইফগাে থ শুল্ক আনরানপর পূব থশিথ হল, বাাংলানেনশ দকাে আিোমেকৃি পনের আিোমের 

পমরিাি হঠাৎ কনর দবশী হওো, দবশী পমরিানি আিোমের ফনল দকাে স্থােীে মশেনক িারাত্মকিানব 

ক্ষমিগ্রস্ত কনর বা ক্ষমিগ্রস্ত করার আশাংকা দেখা দেে এবাং অমিমরি আিোমের কারনিই স্থােীে মশে 

িারাত্মকিানব ক্ষমিগ্রস্ত হনেনে। 

রাজ্শাহী দসমিোর সম্পনকথ পমত্রকাে প্রকামশি সাংবানের মকছু অাংশ 

  
 

 

ত্রেমেক দসাোলী সাংবাে, ১৫ দি ২০১৮ 

 

উপস্থাপোর পর অাংশগ্রহিকামরনের প্রনশ্নাত্তর পব থ অনুমষ্ঠি হে। বাাংলানেশ রপ্তামে উন্নেে বুযনরা, 

বাাংলানেশ রপ্তামে উন্নেে কর্তথপক্ষ, ক্ষুদ্র ও কুটির মশে, দরশি মশে সমিমি ইিযামেসহ দসমিোনরর 

আনলািয মবষনের উপর উনদ্যািা, এনসামসনেশনের প্রমিমেমধগি, স্থােীে ব্যবসামেগি মবমিন্ন প্রশ্ন 

কনরে। প্রশ্নাবলীর জ্বাব দেে প্রধাে বিাসহ কমিশনের কি থকিথাবৃন্দ। এ পর্ থানে সিাপমি বাাংলানেশ 

ট্যামরফ কমিশে সম্পনকথ িাঁর েীর্ থ সিনের অমিজ্ঞিার আনলানক উপমস্থি সকলনক সম্যক ধারিা দেে 

এবাং সকলনক কমিশনের সহােিা গ্রহনির পরািশ থ প্রোে কনরে। সিাপমি কর্তথক এ ধরনির 

সনিিেিামূলক কি থসূমি আনরা অমধকহানর গ্রহনির আহবানের িাধ্যনি দসমিোনরর কার্ থক্রি দশষ হে। 

৩. এমন্ট-োমম্পাং, কাউন্টারনিইমলাং ও দসইফগাে থ দিজ্াস থ শীষ থক প্রমশক্ষি প্রোে: 

 

বামষ থক কি থসম্পােে চুমি  ভুি ০৩ টি প্রমশক্ষি কি থসুমির প্রর্িটি ১৩ মেনসম্বর ২০১৭ িামরখ সকাল 

১০.০০ র্টিকাে বাাংলনেশ ট্যামরফ কমিশনের সনম্মলে কনক্ষ অনুমষ্ঠি হে। উি প্রমশক্ষনি সিাপমি 

মহনসনব উপমস্থি মেনলে কমিশনের দিোরম্যাে জ্মহর উমদ্দে আহনিে এেমেমস । এ োড়াও উপমস্থি 

মেনলে কমিশনের আন্তজ্থামিক সহনর্াগীিা মবিানগর সেস্য দশখ আব্দুল িান্নাে, বামিজ্য েীমি মবিানগর 
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সেস্য শাহ দিাঃ আবু রােহাে আলনবরুেী, বামিজ্য প্রমিমবধাে মবিানগর সেস্য দিাহাম্মে রামশদুল 

হাসাে, যুগ্ম-প্রধাে (ি.োমেত্ব) মিজ্ রিা দেওোে, উপ-প্রধাে শারমিো হামসে, সহকারী প্রধাে ইউসুফ 

আলী িজুিোর, গনবষিা কি থকিথা দিাঃ আব্দুল লমিফ এবাং গনবষিা কি থকিথা িমহনুল কমরি খন্দকার। 

কমিশনের গনবষিা কি থকিথা আব্দুল লমিফ সিাপমির অনুিমিক্রনি প্রমশক্ষি কার্ থক্রি শুরু কনরে। 

প্রমশক্ষনি স্বাগি বিব্য প্রোে কনরে কমিশনের বামিজ্য প্রমিমবধাে মবিানগর সেস্য রামশদুল হাসাে। 

মিমে িাঁর বিনব্য উনু্মি বামিনজ্যর গুরুত্ব এবাং বামিজ্য সুরক্ষাে মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থার মবমধ মবধাে এর 

উপর গুরুত্ব আনরাপ কনরে। এ পর্ থানে সিাপমি িনহােে িাঁর বিনব্য বামিজ্য প্রমিমবধাে দিজ্াস থ 

সম্পনকথ সক্ষিিা বৃমদ্ধর জ্ন্য বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের মবমিন্ন কার্ থক্রি তুনল ধনরে। িমবষ্যৎ 

রপ্তামে লক্ষয িাত্রা অজ্থে ও রপ্তামে বামিজ্য সুরক্ষার জ্ন্য এ মবষনে সক্ষিিা বৃমদ্ধর গুরুত্ব আনরাপ 

কনরে। মিমে আরও উনিখ কনরে এক পে মেিথর অর্ থেীমি হনি দবমরনে আসার জ্ন্য রপ্তামে বামিনজ্য 

ত্রবমিত্র েরকার। প্রমশক্ষি কি থসূমিটি উপস্থাপে করা হে মিেটি দসশনের িাধ্যনি। প্রর্ি দসশনে এমন্ট-

োমম্পাং দিজ্াস থ সম্পনকথ কমিশনের যুগ্ম-প্রধাে মিজ্ রিা দেওোে পাওোর পনেন্ট উপস্থাপে কনরে। 

মিিীে দসশনে কমিশনের গনবষিা কি থকিথা আব্দুল লমিফ কাউন্টার দিইমলাং সম্পনকথ মবস্তামরি তুনল 

ধনরে। র্তিীে দসশনে কমিশনের গনবষিা কি থকিথা িমহনুল কমরি খন্দকার মবস্তামরিিানব দসইফগাে থ 

দিজ্াস থ এবাং মবশ্বব্যামপ দসইফগাে থ দিজ্ানস থর  ব্যবহার সম্পনকথ তুনল ধনরে। প্রমিটি দসশে দশনষ 

প্রনশ্নাত্তর পব থ অনুমষ্ঠি হে। প্রমশক্ষনি সামুো দকমিকযালস মল. মবনজ্এিমস, ওোলটে ও অন্যান্য 

প্রমিষ্ঠানের মবমিন্ন প্রমিমেমধ আনলািোে অাংশ দেে। সিাপমে বিনব্য বামিজ্য প্রমিমবধাে মবিানগর 

সেস্য মবশ্ব বামিনজ্য টিনক র্াকার জ্ন্য এসকল মবষনে সনিিে হওোর আহবাে জ্াোে। 

 

প্রমশক্ষি কি থসূমির মিিীেটি ২৭ দফব্রুোমর ২০১৮ িামরখ সকাল ১১.০০ র্টিকাে বাাংলানেশ ট্যামরফ 

কমিশনের সনম্মলে কনক্ষ অনুমষ্ঠি হে। উি প্রমশক্ষি কি থসূমিনি সিাপমিত্ব কনরে কমিশনের 

দিোরম্যাে জ্মহর উমদ্দে আহনিে এেমেমস। এ োড়াও উপমস্থি মেনলে কমিশনের আন্তজ্থামিক 

সহনর্ামগিা মবিানগর সেস্য দশখ আব্দুল িান্নাে, বামিজ্য েীমি মবিানগর সেস্য শাহ দিাঃ আবু রােহাে 

আলনবরুেী, বামিজ্য প্রমিমবধাে মবিানগর সেস্য দিাহাম্মে রামশদুল হাসাে, যুগ্মপ্রধাে রিা দেওোে, 

উপ-প্রধাে শারমিো হামসে, সহকারী প্রধাে জ্োব ইউসুফ আলী িজুিোর, গনবষিা কি থকিথা  দিাঃ 

আব্দুল লমিফ এবাং গনবষিা কি থকিথা িমহনুল কমরি খন্দকার। কমিশনের গনবষিা কি থকিথা দিাঃ 

আব্দুল লমিফ সিাপমির অনুিমিক্রনি প্রমশক্ষি কার্ থক্রি শুরু কনরে। পমরমিমি পব থ দশনষ প্রমশক্ষনি 

স্বাগি বিব্য প্রোে কনরে কমিশনের বামিজ্য প্রমিমবধাে মবিানগর সেস্য দিাহাম্মে রামশদুল হাসাে। 

মিমে িাঁর বিনব্য বামিজ্য সুরক্ষাে মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থার মবমধ মবধাে অনুর্ােী এমন্ট-োমম্পাং, 

কাউন্টারনিইমলাং ও দসইফগাে থ দিজ্াস থ এর ওপর গুরুত্ব আনরাপ কনরে। সিাপমি িাঁর বিনব্য দেমশে 

মশনের স্বার্ থ সাংরক্ষি ও রপ্তামে বামিজ্য সুরক্ষার লনক্ষয সাংমিষ্ট প্রমিষ্ঠােসমূনহর সক্ষিিা বৃমদ্ধর ওপর 
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গুরুত্বানরাপ কনরে। মিমে বিথিানে িলিাে বাাংলানেশ হনি রপ্তামেকৃি পেসমূনহর এমন্ট-োমম্পাং 

দকনসর দপ্রক্ষাপট তুনল ধনরে এবাং র্র্ার্র্িানব প্রশ্নিালা পূরি ও এনক্ষনত্র কমিশনের সহনর্ামগিা 

গ্রহনির পরািশ থ দেে। রপ্তামে বামিনজ্যর উন্নেনে বামিজ্য প্রমিমবধাে সাংক্রান্ত দিজ্াস থ গ্রহনি সাংমিষ্ট 

দেকনহাল্ডারনের সক্ষিিা বৃমদ্ধর লনক্ষয বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে কর্তথক আনোমজ্ি এ ধরনির 

প্রমশক্ষনির ভূমিকা সম্পনকথ আনলাকপাি কনরে। প্রমশক্ষি কি থসূমিটি উপস্থাপে করা হে মিেটি 

দসশনের িাধ্যনি। প্রর্ি দসশনে এমন্ট-োমম্পাং দিজ্াস থ মবষেটি কমিশনের যুগ্ম-প্রধাে রিা দেওোে 

পাওোর পনেনন্টর িাধ্যনি উপস্থাপে কনরে। উি দসশনে োমম্পাং, এমন্ট-োমম্পাং, এমন্ট-োমম্পাং দিজ্াস থ 

গ্রহনির পদ্ধমি এবাং সাংমিষ্ট প্রনোজ্েীে িথ্য উপাত্ত সরবরাহ মবষনে মবস্তামরি মববরি তুনল ধরা হে। 

পরবিী দসশেসমূনহ কমিশনের গনবষিা কি থকিথা দিাঃ আব্দুল লমিফ কাউন্টারনিইমলাং এবাং  গনবষিা 

কি থকিথা িমহনুল কমরি খন্দকার দসইফগাে থ দিজ্াস থ সম্পনকথ মবস্তামরি আনলািো কনরে। প্রমিটি দসশে 

দশনষ প্রনশ্নাত্তর পব থ অনুমষ্ঠি হে।  

বামষ থক কি থসম্পােে চুমি ভুি ০৩টি প্রমশক্ষি কি থসুমির র্তিীেটি গি ২৫ এমপ্রল ২০১৮ িামরখ সকাল 

১০.০০ র্টিকাে বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের সনম্মলে কনক্ষ অনুমষ্ঠি হে। উি প্রমশক্ষি কি থসূমিনি 

সিাপমিত্ব কনরে কমিশনের দিোরম্যাে জ্মহর উমদ্দে আহনিে এেমেমস। এ োড়াও উপমস্থি মেনলে 

কমিশনের আন্তজ্থামিক সহনর্ামগিা মবিানগর সেস্য দশখ আব্দুল িান্নাে, বামিজ্য েীমি মবিানগর সেস্য 

ও বামিজ্য প্রমিমবধাে মবিানগর সেস্য (অমিমরি োমেত্ব) শাহ দিাঃ আবু রােহাে আলনবরুেী,  যুগ্ম-

প্রধাে রিা দেওোে, উপ-প্রধাে শারমিো হামসে, উপ-প্রধাে ইউসুফ আলী িজুিোর, সহকারী প্রধাে 

দিাঃ আব্দুল লমিফ এবাং গনবষিা কি থকিথা িমহনুল কমরি খন্দকার।  কমিশনের সহকারী প্রধাে দিাঃ 

আব্দুল লমিফ সিাপমির অনুিমিক্রনি প্রমশক্ষি কার্ থক্রি শুরু কনরে। প্রমশক্ষনি স্বাগি বিব্য প্রোে 

কনরে কমিশনের বামিজ্য প্রমিমবধাে মবিানগর সেস্য (অমিমরি োমেত্ব) শাহ দিাঃ আবু রােহাে 

আলনবরুেী। প্রমশক্ষি কি থসূমির মিেটি দসশনের িনধ্য প্রর্ি দসশনে এমন্ট-োমম্পাং দিজ্াস থ মবষনে 

উপস্থাপে কনরে কমিশনের যুগ্ম-প্রধাে রিা দেওোে। মিিীে দসশনে কমিশনের সহকারী প্রধাে দিাঃ 

আব্দুল লমিফ িতুথমক, িতুথমকর মবরুনদ্ধ গৃহীি ব্যবস্থা, সাংমিষ্ট আইে ও মবমধ এবাং মবশ্বব্যাপী 

কাউন্টারনিইমলাং শুল্ক আনরানপর মিত্র তুনল ধনরে। র্তিীে দসশনে কমিশনের গনবষিা কি থকিথা িমহনুল 

কমরি খন্দকার দকাে দেনশ পনের অিযমধক আিোমের ফনল দেশীে মশে ক্ষমির সম্মুখীে হনল ক্ষমি 

মেরসনে দসইফগাে থ দিজ্ানস থর ব্যবহার সম্পনকথ মবস্তামরি আনলািো কনরে। কমিশনের কি থকিথাবৃন্দ 

প্রমিটি দসশনে দেকনহাল্ডারনের প্রনশ্নর উত্তর প্রোে কনরে। সিাপেী বিনব্য সেস্য, বামিজ্য প্রমিমবধাে 

মবিাগ দেশীে মশনের স্বার্ থ সাংরক্ষনি ও ব্যবসা-বামিজ্য সম্প্রসারনি প্রমিনর্ামগিামূলক মবনশ্ব টিনক 

র্াকার সক্ষিিা অজ্থনের দক্ষনত্র বামিজ্য প্রমিমবধাে সম্পমকথি দিজ্াস থ মবষনে সনিিে হওোর আহবাে 

জ্াোে।  
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৪. এমন্ট-োমম্পাং শুল্ক আনরাপ: 

 

৪.১ বাাংলানেশ দর্নক আিোমেকৃি হাইনরানজ্ে পার-অোইনের ওপর পামকস্তাে কর্তথক এমন্ট-োমম্পাং 

শুল্কআনরাপ: 

          

পামকস্তানের হাইনরানজ্ে পার-অোইে উৎপােেকামর প্রমিষ্ঠাে দিসাস থ মসিারা পার অোইে মলঃ এবাং 

দিসাস থ দেসকে অমেকযাি মলঃ এর আনবেনের দপ্রমক্ষনি পামকস্তাে ন্যাশোল ট্যামরফ কমিশে গি ২৮ 

এমপ্রল ২০১৫ িামরনখ বাাংলানেশ হনি রপ্তামেকৃি হাইনরানজ্ে পার-অোইনের ওপর এমন্ট-োমম্পাং 

মবষেক িেন্ত শুরু কনর। পামকস্তাে ন্যাশোল ট্যামরফ কমিশে বাাংলানেনশর মিেটি 

রপ্তামেকারক/উৎপােেকারী মিমিি কনর এবাং প্রশ্নিালা দপ্ররি কনর। রপ্তােীকারক প্রমিষ্ঠােগুনলা হনলাঃ 

(১) িাসমেি দকমিকযাল কিনেে মল: (২) সামুো দকমিকযাল কিনেে মল: এবাং (৩) এ এস এি 

দকমিকযাল ইন্ডামিজ্ মল:। বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে এ মবষনে রপ্তামেকারকবৃন্দ এবাং সাংমিষ্ট 

কি থকিথানের মেনে কনেক েফা ত্রবঠক কনর। ত্রবঠনকর মসদ্ধান্ত অনুর্ােী এবাং আইে ও মবমধিনি পরবিী 

করিীে সম্পনকথ সাংমিষ্ট দেকনহাল্ডারনের অবমহি করা হে। এরই িনধ্য পামকস্তাে ন্যাশোল ট্যামরফ 

কমিশে রপ্তামে মূনল্যর ওপর সামুো দকমিকযাল কিনেে  মলঃ এর দক্ষনত্র ২২.৮০%, িাসমেি 

দকমিকযাল কিনেে মলঃ এর দক্ষনত্র ২৫.৬৩% এবাং অন্যান্যনের দক্ষনত্র ২৫.৬৩% োমম্পাং িামজ্থে 

মহসাব কনর সকল প্রমিষ্ঠানের ওপর গি ১৬ অনটাবর ২০১৫ িামরনখ  ১৯.৩২% সািমেক এমন্ট-

োমম্পাং শুল্ক আনরাপ কনর। পরবিীনি ১৪ িাি থ ২০১৬ িামরনখ পামকস্তাে ন্যাশোল ট্যামরফ কমিশে 

বাাংলানেশ হনি রপ্তামেকৃি হাইনরানজ্ে পার অোইে এর ওপর চূড়ান্ত দিজ্াস থ মহনসনব িাসমেি 

দকমিকযাল কিনেে মল: এর ওপর ১২.১৪%, সামুো দকমিকযাল কিনেে মল: এর ওপর ১০.৬৭% 

এবাং অন্যান্যনের ওপর ১২.১৪% এমন্ট োমম্পাং শুল্ক আনরাপ কনর। পামকস্তানের ন্যাশোল ট্যামরফ 

কমিশনের এ মসদ্ধানন্তর মবরুনদ্ধ পামকস্তানের আপীলাি োইবুযোনল সামুো দকমিকযাল কিনেে মল: 

আপীল োনের কনরনেে। োইবুযোনল আপীনলর শুোমে িলিাে রনেনে। মবষেটি মেেমিি িমেটমরাং 

করা হনে। 

৪.২ বাাংলানেশ হনি আিোমেকৃি পাটজ্াি পনের ওপর িারি সরকানরর এমন্ট-োমম্পাং শুল্ক আনরাপ: 

 

িারনির Directorate General of Anti-dumping and Allied Dutes (DGAD) এর 

সুপামরনশর দপ্রমক্ষনি িারনির অর্ থ িন্ত্রিালে Customs Tariff Act 1975 এর 9A, Sub-sections 

(1) ও (5) এবাং The Customs Tariff (Identification,Assessment and Collection of 

Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 

1995  এর 18 and 20 অনুর্ােী 01/2017- Customs (ADD) োং স্মারনক ০৫ জ্ানুোমর, ২০১৭ 

িামরনখ দগনজ্ট দোটিমফনকশনের িাধ্যনি বাাংলানেশ হনি আিোমেকৃি পাটজ্াি পনের ওপর এমন্ট-

োমম্পাং শুল্ক আনরাপ কনর। প্রমিষ্ঠােমিমত্তক মবমিন্ন ধানপর শুল্ক আনরানপর মবষেটি দোটিমফনকশনে 
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উনিখ করা হে। দর্সকল প্রমিষ্ঠাে প্রশ্নিালা পূরি কনর িারিীে কর্তথপনক্ষর মেকট জ্িা মেনেমেল 

িানের িনধ্য েমুোেেকৃি প্রমিষ্ঠাে ও অ-েমুোেেকৃি প্রমিষ্ঠানের জ্ন্য মিন্নহানর শুল্ক আনরাপ করা 

হনেনে। এোড়া র্ারা প্রশ্নিালা পূরি কনর জ্িা দেেমে িানের জ্ন্য এবাং অন্যান্যনের জ্ন্য মিন্ন ধরনির 

শুল্ক আনরাপ কনর। এ মবষনে বাাংলানেনশর ৫ (পাঁি)টি প্রমিষ্ঠাে িারনির আপীলাি োইবুযোনল আপীল 

করনল িা প্রর্ি ত্রবঠনকই খামরজ্ হনে র্াে। 

উনিখ্য, বাাংলানেশ এবাং দেপাল হনি আিোমেকৃি পাটপে (Jute products comprising of jute 

yarn/twine, multiple folded/cabled and single, Hessian fabrics and jute sacking 

bags) োমম্পাং হনিে িনি থ ইমন্ডোে জুট মিলস এনসামসনেশে দর্নক অমিনর্াগ সম্বমলি আনবেে 

িারনির Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties (DGAD) বরাবর করা 

হে। এরই দপ্রমক্ষনি গি ২১ অনটাবর ২০১৫ িামরনখ DGAD িেন্ত শুরুর দোটিমফনকশে জ্ামর কনর। 

আগ্রহী পনক্ষর অনুনরানধর দপ্রমক্ষনি িারিীে এমন্ট-োমম্পাং কর্তথপক্ষ প্রশ্নিালা পূরি কনর জ্িা দেওোর 

সিে সীিা দুইবার বৃমদ্ধ কনর। িারনির কলকািানি গি ৩০ এমপ্রল ২০১৬ িামরনখ অনুমষ্ঠি বাাংলানেশ 

হনি রপ্তামেকৃি পাটজ্াি পনের ওপর এমন্ট-োমম্পাং শুল্ক আনরানপর ওপর িেন্ত মবষেক আনলািোে ৫ 

সেনস্যর বাাংলানেশ প্রমিমেমধেল অাংশগ্রহি কনর। ২৬টি প্রমিষ্ঠাে প্রশ্নিালা পূরি কনর জ্িা দেে। 

আগ্রহী পনক্ষর অনুনরানধর দপ্রমক্ষনি শুোমে প্রর্নি ০৮ জুে ২০১৬ িামরনখর পমরবনিথ ১০ জুে ২০১৬ 

িামরখ মেধ থারি করা হনেমেল। পরবিীনি আগ্রহী পনক্ষর অনুনরানধর দপ্রমক্ষনি আবারও শুোমে ১০ জুে 

২০১৬ িামরনখর পমরবনিথ ২৬ জুলাই ২০১৬ িামরনখ মেধ থারি করা হে। গি ২৬ জুলাই ২০১৬ িামরনখ  

িারনির েোমেিীনি অনুমষ্ঠি শুোমেনি বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের প্রমিমেমধসহ সরকানরর 

প্রমিমেমধ, িারনি অবমস্থি বাাংলানেনশর হাইকমিশনের প্রমিমেমধ, রপ্তামেকারকবৃন্দ, িারনির 

আিোমেকারকবৃন্দ, রপ্তামেকারক ও আিোমেকারকবৃনন্দর আইেজ্ীবীগি উপমস্থি মেনলে। বাাংলানেশ 

সরকানরর মলমখি বিব্য ১০ আগে ২০১৬ িামরনখ িারনির োইনরকনটানরট দজ্োনরল আব এমন্ট-

োমম্পাং এন্ড এযালাইে মেউটিজ্ (মেমজ্এমে)বরাবর দপ্ররি করা হে। িারিীে এমন্ট-োমম্পাং কর্তথপক্ষ ৩১ 

জুলাই হনি ০৫ আগে ২০১৬ িামরখ পর্ থন্ত বাাংলানেনশর পাটপে উৎপােেকামর প্রমিষ্ঠােসমূনহ On-

the-spot verification পমরিালো কনর। বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের দুইজ্ে কি থকিথা 

দিমরমফনকশে টিনির সানর্ পর্ থনবক্ষক মহনসনব অাংশগ্রহি কনর। বাাংলানেশ হনি আিোমেকৃি 

পাটপনের ওপর  এমন্ট-োমম্পাং শুল্ক আনরাপ মবষনে িেন্ত দশনষ িারনির মেমজ্এমে এমন্ট-োমম্পাং 

শুল্ক আনরানপর সুপামরশ সম্বমলি ফাইোল ফাইমন্ডাংস ২০ অনটাবর ২০১৬ িামরনখ িারি সরকানরর 

(অর্ থ িন্ত্রিালে) মেকট দপ্ররি কনর। িারনির  অর্ থ িন্ত্রিালে ০৫ জ্ানুোমর ২০১৭ িামরনখ এমন্ট-

োমম্পাং শুল্ক আনরাপ কনর দগনজ্ট জ্ামর কনর। 

পরবিীনি বামিজ্য িন্ত্রিালনের সিার মসদ্ধানন্তর দপ্রমক্ষনি বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে কর্তথক িারিীে 

কর্তথপনক্ষর মেকট এ মবষনে মরমিউ আনবেে োমখনলর মসদ্ধান্ত গৃহীি হে। দস মসদ্ধান্তিনি মরমিউ 
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আনবেে োমখল মবষনে ০৮ িাি থ ২০১৭ িামরনখ অাংশীজ্েনের মেনে বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনে আর 

একটি সিা অনুমষ্ঠি হে। সিাে মরমিউ আনবেে োমখনলর মবষনে মসদ্ধান্ত গৃহীি হে এবাং এ লনক্ষয 

দেকনহাল্ডারবৃনন্দর মেকট প্রনোজ্েীে িথ্য-উপাত্ত দিনে পত্র দপ্ররি করা হে। মকন্তু ২৬ টি প্রমিষ্ঠানের 

িনধ্য শুধুিাত্র রাজ্বাড়ী জুট মিলস, জ্েিা জুট মিলস (কমপ সফট), মরলানেন্স জুট মিলস, বাাংলানেশ 

পাটকল কনপ থানরশে এবাং দকরািীগঞ্জ জুট মিলস আাংমশক িথ্য সরবরাহ কনর র্া মরমিউ আনবেনের 

জ্ন্য পর্ থাপ্ত েে। মরমিউ আনবেে োমখনলর জ্ন্য ১১ িাি থ ২০১৮ িামরনখ কমিশনে আবারও একটি সিা 

অনুমষ্ঠি হে। মসদ্ধান্তিি িথ্য-উপাত্ত দিনে পুেরাে দেকনহাল্ডারনের মেকট অনুনরাধ জ্াোনো হে। মকন্তু 

প্রনোজ্েীে িথ্য-উপাত্ত ো পাওোে কমিশে হনি িারিীে কর্তথপনক্ষর মেকট মরমিউ আনবেে করা 

সম্ভব েে িনি থ বামিজ্য িন্ত্রিালেনক জ্াোে হে। পরবমিথনি িথ্য-উপাত্ত প্রামপ্ত সানপনক্ষ মরমিউ 

আনবেনের পেনক্ষপ গ্রহি করা হনব। মবষেটি মেেমিি িমেটমরাং করা হনে।  

৪.৩ িারি সরকার কর্তথক বাাংলানেশ হনি আিোমেকৃি হাইনরানজ্ে পার-অোইে এর ওপর এমন্ট-

োমম্পাং শুল্ক আনরাপ: 

 

এমন্ট-োমম্পাং িেন্ত পমরিালোর জ্ন্য োমেত্বপ্রাপ্ত কর্তথপক্ষ মহনসনব িারনির োইনরকনটানরট দজ্োনরল 

অব এমন্ট-োমম্পাং এন্ড এযালাইে মেউটিজ্ (মেমজ্এমে) এর মেকট িারিীে দুটি মশে প্রমিষ্ঠাে দর্নক 

দকামরো, বাাংলানেশ, িাইওোে, ইনন্দানেমশো, পামকস্তাে এবাং র্াইল্যান্ড হনি রপ্তামেকৃি ‘হাইনরানজ্ে 

পার অোইে’ োমম্পাং হনে িনি থ অমিনর্াগ সম্বমলি আনবেে করা হে। উি আনবেনে এমন্ট-োমম্পাং 

িেন্ত শুরু করার জ্ন্য অনুনরাধ করা হে। এ দপ্রমক্ষনি িারনির োমেত্বপ্রাপ্ত কর্তথপক্ষ কােিস ট্যামরফ  

এযাট ১৯৯৫  অনুসানর গি ১৪ জ্ানুোমর ২০১৬ িামরনখ ইমেমসনেশে দোটিমফনকশে জ্ামর কনর। 

মেমজ্এমে বাাংলানেনশর মিেটি রপ্তামেকারক/উৎপােেকামরনক মিমিি কনর এবাং প্রশ্নিালা দপ্ররি কনর। 

এগুনলা হনলাঃ (১) িাসমেি দকমিকযাল কিনেে মল:, (২) সামুো দকমিকযাল কিনেে মল:, (৩) এ এস 

এি দকমিকযাল ইন্ডামিজ্ মলঃ। মেমজ্এমে কর্তথপনক্ষর দুইজ্ে িেন্তকারী কি থকিথা ২৫-২৭ অনটাবর 

২০১৬ িামরনখ সাংমিষ্ট প্রমিষ্ঠােসমূহ হনি সনরজ্মিে পমরেশ থে কনর িথ্য সাংগ্রহ কনর। িারিীে অর্ থ 

িন্ত্রিালে ১৪ জুে ২০১৭ িামরনখ চূড়ান্তিানব শুল্ক আনরাপ কনর দগনজ্ট জ্ামর কনর। বাাংলানেনশর 

রপ্তামেকারকগি আনরামপি এমন্ট-োমম্পাং শুল্ক পমরনশাধ কনর রপ্তামে করনে। চূড়ান্ত এমন্ট-োমম্পাং শুল্ক 

হার মেম্নরূপ: 

প্রমিষ্ঠানের োি এমন্ট-োমম্পাং শুল্ক হার 

সামুো দকমিকযাল ৪৬.৯০ েলার পার টে 

িাসমেি দকমিকযাল ২৭.৮১ েলার পার টে 

এ.এস.এি কযামিকালস ৪৬.২৯ েলার পার টে 

অন্যান্য ৯১.৪৭ েলার পার টে 
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রপ্তামেকারকনের িধ্য হনি সামুো দকমিকযাল মলমিনটে আপীলাি োইবুোল ও পরবিীনি িারনির 

সুমপ্রি দকানট থ আমপল োনের কনর। িারনির আপীলাি োইবুযোল ও সুমপ্রি দকাট থ আনবেে খামরজ্ কনর 

দেে।  এ মবষনে গি ১ দফব্রুোমর ২০১৮ িামরনখ আমপল পরবিী শুোমেনি রপ্তামেকারক ও সরকানরর 

পক্ষ হনি অাংশগ্রহনির পমরনপ্রমক্ষনি বাাংলানেনশর ওপর আনরামপি শুল্ক হার পমরবিথে হেমে। 

অন্যমেনক র্াইল্যানন্ডর দিসাস থ র্াই পারঅোইে দকাম্পামে মলমিনটে এর এমন্ট-োমম্পাং শুল্ক প্রমি টনে  

১৬.৯১ দর্নক দবনড় ৩১.৫৯ েলার হনেনে। র্াইল্যান্ড হনি অন্যান্য রপ্তামেকারকনের এমন্ট-োমম্পাং শুল্ক 

প্রমি টনে ৬৩.৩২ দর্নক দবনড় ৭৪ েলার হনেনে। মিেটাি থ মরমিঊনি অাংশগ্রহনির জ্ন্য 

রপ্তামেকারকনের পত্র িারফি অনুনরাধ জ্াোনো হনেনে। মবষেটি ফনলাআপসহ িমেটমরাং করা হনে।   

৫. এমন্ট-োমম্পাং মেউটি আনরানপর লনক্ষয িেন্ত কার্ থক্রি: 

 

৫.১ িারি সরকার কর্তথক বাাংলানেশ হনি আিোমেকৃি মফমশাং দেট রপ্তামের ওপর এমন্ট-োমম্পাং 

মেউটি আনরানপর লনক্ষয িেন্ত কার্ থক্রি: 

বাাংলানেশ হনি আিোমেকৃি মফমশাং দেনটর ওপর এমন্ট-োমম্পাং শুল্ক আনরানপর লনক্ষয িারনির এমন্ট-

োমম্পাং কর্তথপক্ষ িেন্ত শুরু কনর। গি ৩১ িাি থ ২০১৭ িামরনখ িারনির োইনরকনটানরট দজ্োনরল অব 

এমন্ট-োমম্পাং এন্ড এযালাইে মেউটিজ্ (মেমজ্এমে) কর্তথপক্ষ িানের ওনেবসাইনট বাাংলানেশ ও িীে হনি 

আিোমেকৃি মফমশাং দেট এর ওপর এমন্ট-োমম্পাং শুল্ক আনরানপর িেন্ত শুরুর অবমহিকরি মবজ্ঞমপ্ত 

জ্ামর কনর। বাাংলানেশ হনি দকাে রপ্তামেকারক প্রশ্নিালা পূরি কনরেমে। এ মবষনে গি ১ দফব্রুোমর 

িারনির েো মেিীনি শুোমে অনুমষ্ঠি হে । শুোমেনি বাাংলানেনশর রপ্তামেকারকগি অাংশগ্রহি কনরে। 

পরবিীনি ৫ িাি থ, ২০১৮ িামরনখ িারিীে কর্তথপক্ষ ফাইোল ফাইেমোংস প্রকাশ কনর। এনি দেখা র্াে 

িারিীে কর্তথপক্ষ এইি এস দকাে ৫৬০৮.১১.১০ এর ওপর ইউএসমে ২.৬৯ েলার প্রমি দকমজ্ এমন্ট-

োমম্পাং শুল্ক আনরাপ কনরনে। উনিখ্য বাাংলানেনশ এ শুল্ক আনরামপি পেটির উৎপােে ও মবক্রে মেমষদ্ধ 

হওোে রপ্তামে খানি দকানো প্রিাব পড়নব ো। মবষেটি ফনলাআপসহ মেেমিি িমেটমরাং করা হনে।  

৫.২ বাাংলানেশ হনি আিোমেকৃি মসেনর্টিক সূিার (Yarn /Thread of Synthetic Staple  
Fibre) ওপর তুরস্ক সরকার কর্তথক এমন্ট-োমম্পাং  দিজ্ানস থর Circumvention িেন্ত কার্ থক্রি: 

২৯ মেনসম্বর ২০১৭ িামরনখ বাাংলানেশ হনি আিোমেকৃি মসেনর্টিক সূিা (Yarn/Thread of 

Synthetic Staple Fibre) এর ওপর তুরস্ক সরকার এমন্ট-োমম্পাং দিজ্ানস থর Circumvention 

িেন্ত শুরু কনর। এ মবষনে গি ২৪ জ্ানুোমর ২০১৮ িামরনখ বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের দিোরম্যাে 

িনহােনের সিাপমিনত্ব একটি সিা অনুমষ্ঠি হে। সিার মসদ্ধান্ত অনুর্ােী কমিশনের পক্ষ হনি 

দেকনহাল্ডারনের প্রনোজ্েীে পরািশ থ ও মেক -মেনে থশো দেওো হে।  বাাংলানেশ সরকানরর অনুনরানধ 

তুরস্ক সরকার সারকািনিেশে িেনন্তর প্রশ্নিালা পূরি কনর জ্িা দেওোর সিেসীিা ১৯ দফব্রুোমর 
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২০১৮ পর্ থন্ত বৃমদ্ধ কনর। বাাংলানেনশর রপ্তামেকারক ওনেল গ্রুপ প্রশ্নিালা পূরি কনর তুরস্ক কর্তথপনক্ষর 

মেকট দপ্ররি কনরনে। মবষেটি বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের পক্ষ হনি মেেমিি িমেটমরাং করা হনে। 

৫.৩ বাাংলানেশ হনি আিোমেকৃি জুট দসমকাং ক্লনর্র ওপর িারি সরকার কর্তথক এমন্ট-

সারকািনিেশে িেন্ত কার্ থক্রি: 

গি ২০ িাি থ ২০১৮ িামরনখ বাাংলানেশ হনি আিোমেকৃি দসমকাং ক্লর্ এর ওপর িারি সরকার এমন্ট-

সারকািনিেশে িেন্ত শুরু কনর। গি ১০ এমপ্রল ২০১৮ িামরনখ এ মবষনে বাাংলানেশ ট্যামরফ 

কমিশনের দিোরম্যানের সিাপমিনত্ব একটি সিা অনুমষ্ঠি হে। সিার মসদ্ধান্ত অনুর্ােী 

দেকনহাল্ডারনের প্রনোজ্েীে পরািশ থ ও মেক-মেনে থশো দেওো  হে। বাাংলানেশ সরকানরর অনুনরানধ 

িারিীে কর্তথপক্ষ প্রশ্নিালা পূরি কনর পাঠানোর সিেসীিা দুইবার বৃমদ্ধ কনর ৮ জুে ২০১৮ মেধ থারি 

কনর। প্রশ্নিালা পূরনি বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের পক্ষ হনি বাাংলানেশ পাটকল কনপ থানরশনের 

(মবনজ্এিমস) আওিাধীে মিনলর কি থকিথানের প্রমশক্ষি প্রোে করা হে এবাং অন্যান্য জুট মিনলর 

কি থকিথানের প্রশ্নিালা পূরনি সহনর্ামগিা করা হে। মেধ থামরি সিনের িনধ্য প্রশ্নিালা পূরি কনর জ্িা 

দেওোর জ্ন্য কমিশে হনি দেকনহাল্ডারনের িামগে দেো হে। বাাংলানেশ হনি ইোি থ জুট মিলস, 

জ্ািীে জুট মিলস, লমিফ বাওোেী জুট মিলস, িেিেমসাংহ জুট মিলস এবাং হামফজ্ জুট মিলস দিাট 

৫ (পাঁি)টি প্রমিষ্ঠাে প্রশ্নিালা পূরি কনর িারিীে কর্তথপনক্ষর মেকট পাঠিনেনে িনি থ প্রমিষ্ঠােগুনলা ই-

দিইনল জ্াোে। মবষেটি বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের পক্ষ হনি মেমবড়িানব িমেটমরাং করা হনে। 

৬. গনবষিাকি থ: 

৬.১ Anti-dumping cases faced by Bangladesh: A Lesson Learned and Way 

Forward সাংক্রান্ত সিীক্ষা প্রমিনবেে প্রিেে: 

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের ২০১৭-২০১৮ অর্ থবেনরর বামষ থক কি থসম্পােে চুমির অাংশ মহনসনব 

প্রমিনবেেটি প্রস্তুি করা হে। প্রমিনবেনে বাাংলানেনশ রপ্তামেকারকগনির ওপর িলিাে সাম্প্রমিক 

মিেটি এমন্ট-োমম্পাং সাংক্রান্ত িেনন্তর মবস্তামরি বি থো প্রোে করা হে। এ োড়াও বাাংলানেনশর ওপর 

আনরামপি ও িলিাে সকল এমন্ট-োমম্পাং সাংক্রান্ত দিজ্াস থসমূহ তুনল ধরা হে। সামব থক পর্ থানলািো 

দশনষ বাাংলানেনশ এমন্ট-োমম্পাং মবষেক অমিজ্ঞ আইেজ্ীবী ো র্াকা, মহসাবরক্ষি পদ্ধমিনি 

আন্তজ্থামিক িাে বজ্াে ো রাখা এবাং িনথ্যর দগাপেীেিা মেনে অমিমরি সাংনবেেশীলিানক সিস্যা 

মহনসনব উনিখ করা হে। এসব সিস্যা উত্তরনি বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের সক্ষিিা বৃমদ্ধনি িারিীে 

এমন্ট-োমম্পাং কর্তথপনক্ষর ন্যাে েক্ষ জ্েবল, দপশাোর মহসাবমবে ও স্থােী আইেজ্ীবী মেনোনগর 

সুপামরশ করা হে। পামকস্তানের ন্যাশোল ট্যামরফ কমিশনের ন্যাে রপ্তামেকারক ও দেশীে 

উৎপােেকামরনের সহােিার জ্ন্য মপ্র এমেনকশে কাউনন্সমলাং দসল গঠনের সুপামরশ করা হে। িদুপমর 

এমন্ট-োমম্পাং িেনন্তর িথ্য প্রোনের জ্ন্য রপ্তামেকারকনের আন্তজ্থামিক মহসাবরক্ষি েীমি দিনে 

মহসাবরক্ষি ও িথ্য  সাংরক্ষনির লনক্ষয প্রনোজ্েীে কার্ থক্রি গ্রহনির সুপামরশ করা হে।   
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৬.২ Countervailing practice in the neighboring countries of Bangladesh শীষ থক 

োমে প্রমিনবেে প্রিেে: 

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের ২০১৭-২০১৮ অর্ থবেনরর বামষ থক কি থসম্পােে চুমির অাংশ মহনসনব 

Countervailing practice in the neighboring countries of Bangladesh শীষ থক োমে 

প্রমিনবেে প্রিেে করা হে। মবশ্বব্যাপী িতুথমকর প্রিলে রনেনে মকন্তু এই িতুথমক ব্যবসানের স্বািামবক 

পমরনবশনক েষ্ট কনর। মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থার মেেি অনুসানর ব্যবসানে ক্ষমি হনল ক্ষমিগ্রস্ত দেশ সুরক্ষার 

স্বানর্ থ প্রনোজ্েীে ব্যবস্থা গ্রহি করনি পারনব। মবনশ্বর মবমিন্ন দেশ িতুথমকপ্রাপ্ত পে আিোমের মবরুনদ্ধ 

সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা মহনসনব কাউন্টারনিইমলাং শুল্ক আনরাপ কনরনে। এ মবষনে বাাংলানেনশ দিিে দকাে 

োমে দেই বনল মবষেটি মেনে গনবষিার কাজ্ হানি দেওো হে। বাাংলানেনশর পাশ্বথবিী অর্ থেীমির দেশ 

িারি, পামকস্তাে ও িীে িতুথমকর মবরুনদ্ধ ব্যবস্থা গ্রহি কনরনে। িনব পাশ্বথবিী দেশ মিেটি র্িগুনলা ো 

ব্যবস্থা গ্রহি কনরনে িার দিনে অনেক দবমশ িেন্ত দিাকানবলা কনরনে। বাাংলানেশ িতুথমকপ্রাপ্ত পে 

আিোমের মবরুনদ্ধ দকাে কাউন্টারনিইমলাং শুল্ক আনরাপ কনরমে এবাং বাাংলানেনশর মবরুনদ্ধও দকাে 

কাউন্টারনিইমলাং শুল্ক আনরাপ হেমে। এই গনবষিার িাধ্যনি মবনশ্ব কাউন্টারনিইমলাং শুল্ক আনরানপর 

পমরিাি, শুল্ক আনরামপি দসটর, আনরাপকামর ও আনরামপি দেশ এবাং পাশ্বথবিী িারি, পামকস্তাে ও 

িীনের কাউন্টারনিইমলাং শুনল্কর আইে-মবমধ ও শুল্ক আনরানপর পমরিাি ইিযামে মবষে উনঠ আনস। এই 

গনবষিার িাধ্যনি স্পষ্ট মকছু ফাইমন্ডাংস পাওো র্াে এবাং  বাাংলানেনশ এ ধরনির শুল্ক আনরানপর 

প্রমিবন্ধকিা ফুনট উনঠ।  

৭. বামিজ্য প্রমিমবধাে মবিানগর ২০১৮-১৯ অর্ থবেনরর কি থপমরকেো 

০১. এমন্ট-োমম্পাং, কাউন্টারনিইমলাং এবাং দসইফগাে থ দিজ্াস থ এর ওপর দেনশর মবমিন্ন দিম্বার, 

এনসামসনেশে এবাং মশে প্রমিষ্ঠানে সনিিেিামূলক কি থসূমি গ্রহি; 

০২. এমন্ট-োমম্পাং, কাউন্টারনিইমলাং এবাং দসইফগাে থ দিজ্াস থ এর ওপর সাংমিষ্ট দেকনহাল্ডারনের 

প্রমশক্ষি প্রোে; 

০৩. মবনশষামেি মিে-টাি থ মরমিউ মবষেক প্রমশক্ষনির আনোজ্ে; 

০৪. দকাে পনের োমম্পাংকৃি আিোমের মবরুনদ্ধ সম্ভাব্য এমন্ট-োমম্পাং মেউটি আনরানপর আনবেনের 

পমরনপ্রমক্ষনি সাংমিষ্ট দেশীে মশেনক সহােিা প্রোে; 

০৫. দকাে পনের িতুথমকপ্রাপ্ত আিোমের মবরুনদ্ধ সম্ভাব্য কাউন্টারনিইমলাং মেউটি আনরানপর আনবেনের 

পমরনপ্রমক্ষনি সাংমিষ্ট দেশীে মশেনক সহােিা প্রোে; 

০৬. দকাে পনের বমধ থি আিোমের মবরুনদ্ধ সম্ভাব্য দসইফগাে থ মেউটি আনরানপর আনবেনের 

পমরনপ্রমক্ষনি সাংমিষ্ট দেশীে মশেনক সহােিা প্রোে; 
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০৭. স্যামেটারী ও ফাইনটাস্যামেটারী (এসমপএস) কার্ থক্রি সাংক্রান্ত িিািি প্রিেে; 

০৮. দটকমেকযাল ব্যামরোরস টু দেে (টিমবটি) কার্ থক্রি সাংক্রান্ত িিািি প্রিেে; 

০৯. আিোমেকারক দেনশ মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থার বামিজ্য প্রমিমবধাে সাংক্রান্ত চুমির আওিাে 

বাাংলানেশী রপ্তামেকারনকর মবরুনদ্ধ আেনফোরিানব রপ্তামের অমিনর্ানগর পমরনপ্রমক্ষনি সাংমিষ্ট মশেনক 

সহােিা প্রোে; 

১০. Manual on procedural and substantive issues of Anti-dumping duties প্রিেে।   
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বামিজ্য েীমি মবিাগ 

১. ভূমিকা: 

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের বামিজ্য েীমি মবিানগর প্রধাে কাজ্ দেশীে মশনের স্বার্ থ সাংরক্ষি। মবমিন্ন 

পনের আিোমে ও উৎপােে পর্ থানে শুল্কহার হ্রাস বৃমদ্ধ মবষনে দর্ৌমিকিাসহ সরকারনক র্র্ার্র্ 

পরািশ থ প্রোনের িাধ্যনি কমিশে োমেত্ব পালে কনর র্ানক। মশে প্রমিষ্ঠাে বা সাংগঠনের আনবেনের 

পমরনপ্রমক্ষনি পনের উৎপােে খরি, কাঁিািানলর আিোমে ব্যে, সম্পূি থামেি পনের আিোমে ব্যে, 

জ্েবল, উৎপােে ক্ষিিা, মূল্য সাংনর্াজ্ে, উৎপামেি পনের গুিগিিাে ইিযামে মবনিষি কনর কমিশে 

সুপামরশ প্রিেে কনর। িথ্য মবনিষনির কানজ্ কমিশে কিগুমল অর্ থনেমিক মেনে থশক [দর্িে: 

ইনফকটিি দরইট অব প্রনটকশে (ই.আর.মপ), েনিমষ্টক মরনসাস থ কে (মে.আর.মস) ইিযামে] ব্যবহার 

কনর র্ানক। এোড়া, বাজ্ার অর্ থেীমি, অর্ থনেমিক পমরনবশ, মি-পামক্ষক ও বহুপামক্ষক বামিজ্য ও শুল্ক 

চুমি, জ্েিি ইিযামে মবষেও মবনবিো করা হে। প্রনোজ্নে কমিশে গিশুোমের আনোজ্েও কনর 

র্ানক। এ োড়া, মেেমিি ও িন্ত্রিালনের িামহো অনুর্ােী িথ্য-উপাত্ত মবনিষি কনর কমিশনের 

‘িমেটমরাং দসল’বামিজ্য িন্ত্রিালনে প্রমিনবেে দপ্ররি করনে, র্ার আনলানক বামিজ্য িন্ত্রিালে সিগ্র 

বাাংলানেনশর ‘দ্রব্যমূল্য িমেটমরাং’- এর কাজ্ পমরিালো করনে। উনিখ্য, Control of Essential 

Commodities Act, 1956) section-3 এ প্রেত্ত ক্ষিিাবনল অিযাবশ্যকীে পে মবপিে ও 

পমরনবশক মেনোগ আনেশ, ২০১১ এর অনুনেে ২০ অনুর্ােী বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের িমেটমরাং 

দসল বামিজ্য িন্ত্রিালনের দফাকাল পনেন্ট মহনসনব োমেত্ব পালে করনে। এ আনেনশর আওিাে মিমে ও 

দিাজ্যনিল প্রার্মিকিানব অন্তভু থি করা হে। পরবিীনি ১৫ জুলাই, ২০১২ িামরনখ বামিজ্য িন্ত্রিালনের 

একটি আনেনশ দেঁোজ্, রসুে, িশুর োল, দোলা, সকল ধরনির িশলা এবাং খাবার লবি অিযাবশ্যকীে 

পে মহনসনব দর্াষিা করা হে। দস দিািানবক সকল পনের আন্তজ্থামিক ও স্থােীে মূল্য পর্ থানলািো 

কনর িিািি প্রিেে কনর দপ্ররি করা হে। প্রসাংগিঃ উনিখ্য, িােেীে প্রধােিন্ত্রীর সিাপমিনত্ব গি ২০ 

জুে, ২০১২ িামরনখ অনুমষ্ঠি জ্ািীে মশে উন্নেে পমরষনের (এেমসআইমে) সিাে গৃহীি মসদ্ধান্ত 

দিািানবক মশনের মবমিন্ন খাি-উপখাি মিমত্তক ট্যামরফ কাঠানিার সুপামরশ প্রিেনের লনক্ষয 

দিোরম্যাে, বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের দের্তনত্ব মশে িন্ত্রিালে, জ্ািীে রাজ্স্ব দবাে থ, বামিজ্য 

িন্ত্রিালে এবাং সাংমিষ্ট খানির প্রমিমেমধ সিন্বনে “মশে কাঁিািাল ও মূলধেী র্ন্ত্রপামি আিোমের দক্ষনত্র 

শুল্ক মেধ থারি” মবষেক একটি কমিটি গঠিি হনেনে। এই কমিটির অনুনিােেক্রনি শুল্ক সাংক্রান্ত সুপামরশ 

বানজ্নট প্রমিফলনের জ্ন্য জ্ািীে রাজ্স্ব দবানে থ দপ্ররি করা হে। 
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২. বামিজ্য েীমি মবিানগর কার্ থাবমল: 

১। কামল প্রস্তুিকারক িামলক সমিমি আিোমেকৃি কামলর ট্যামরফ িযালু মেধ থারনির জ্ন্য আনবেে 

জ্ামেনেনে। বাাংলানেনশ োপার কামলর িামহো স্থােীে উৎপােে ও আিোমের িাধ্যনি পূরি করা হে। 

দেনশ দু’ ধরনের োপার কামলর  উৎপােে হে। (১) মশট দফে এন্ড ওনেব অফনসট এবাং (২) 

ফ্লানোনগ্রমিোর োপার কামলর স্থােীে উৎপােে ক্ষিিা িারা দেনশর িামহো পূরি করা সম্ভব। অর্ি 

স্থােীে িামহোর ৭৫% োপার কামল আিোমে করা হে। বাাংলানেনশ ৩ ধরনির োপার কামলর 

আিোমেকারক রনেনে।             ১. বামিমজ্যক আিোমেকারক, ২. রপ্তামেমুখী বনন্ডে আিোমেকারক 

ও ৩. িযাট দরমজ্ষ্টাে থ সরাসমর  কামল আিোমেকারক। 

মবগি ৩ অর্ থবেনরর আিোমে িথ্য মবনিষনি দেখা র্াে, প্রমি বেরই আিোমের পমরিাি জ্যামিমিক 

হানর বৃমদ্ধ পানে, অন্যমেনক একই সিনে স্থােীে উৎপােে প্রমিবেরই হ্রাস পানে। আিোমে িথ্য/উপাত্ত 

মবনিষনি দেখা র্াে দর্, আিোমেকৃি কামলর সনব থাচ্চ ও সব থমেম্ন মূনল্যর ব্যাপক পার্ থকয রনেনে। 

বিথিানে োপার কামল আিোমেনি ট্যামরফ িযালু মেধ থামরি ো র্াকাে আন্তজ্থামিক বাজ্ারমূল্য অনপক্ষা 

কি মূনল্য কামল শুল্কামেি হওোে স্থােীে উৎপােেকামরগি প্রমিনর্ামগিাে টিনক র্াকনি পারনে ো ।  

দর্ৌমিকিা:  আন্তজ্থামিক বাজ্ানর কামল সরবরাহকামরগি বন্ড সুমবধা দিাগকামর প্রমিষ্ঠানের মেকট দর্ 

মূনল্য কামল সরবরাহ করনে, ঐ একই কামলর বামিমজ্যক আিোমেকারকগি িার দিনেও কি মূনল্য 

কামল  আিোমে করনে। বাজ্ানর আিোমেকৃি োপার কামলর শুল্ক পমরনশাধ কনর দর্ মূনল্য মবক্রে 

হওোর কর্া িা অনপক্ষা কি মূনল্য মবক্রে হনে। ফনল স্থােীে উৎপােেকামরগি ক্ষমিগ্রস্ত হনে। 

কমিশনের পর্ থনবক্ষি:   জ্ািীে রাজ্স্ব দবাে থ োপার কামলর এইি.এস. দকাে ৩২১৫.১১.৯০, 

৩২১৫.১৯.১০, ৩২১৫.১১.১০, ৩২১৫.১৯.৯০ ও ৩২১৫.৯০.৯০ আিোমেনি আন্তজ্থামিক বাজ্ার ের ও  

কামি অব অমরমজ্ে মবনবিো কনর ট্যামরফ িযালু মেধ থারনি প্রনোজ্েীে ব্যবস্থা গ্রহি করনি পানর। 

২। বাাংলানেশ দিমরে মফশামরজ্ এনসামসনেশে গিীর সমুনদ্র িাে ধরার জ্াল আিোমেনি মবদ্যিাে 

শুল্কহার পুেঃ মেধ থারি মবষনে আনবেে কনরনে। বাাংলানেশ দিমরে মফশামরজ্ এনসামসনেশেভূি ৫৩টি 

প্রমিষ্ঠানের অধীনে ১১৭টি মফমশাং েলার রনেনে। এ সকল েলার মেনে গিীর সমুদ্র দর্নক িাে ধরা হে। 

েলানর িাে ধরার জ্ন্য ব্যবিৃি মবনশষামেি জ্াল এইি.এস.দকাে ৫৬০৮.১১.১০ জ্ািীে রাজ্স্ব দবানে থর 

এস.আর.ও োং-১৩৫-আইে/১১৫/১৫/কােিস িাাং- ০৪ জুে ২০১৫ এর অন্তভু থি কনর মূলধেী র্ন্ত্রপামি 

মহনসনব ১% শুল্ক সুমবধাে আিোমের সুনর্াগ দেো হনেমেল। পরবিীনি জ্ািীে রাজ্স্ব দবানে থর 

এসআরও োং-১২৮-আইে/২০১৭/১৪/কােিসিাাং-০১ জুে ২০১৭ এর িাধ্যনি ১৩৫ োং এস.আর.ও 

রমহি কনর মূলধেী র্ন্ত্রপামি মহনসনব আিোমেনর্াগ্য পনের িামলকা হালোগাে করা হে। উি 
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এস.আর.ও দর্নক িাে ধরার জ্াল এইি.এস.দকাে ৫৬০৮.১১.১০ বাে দেোর ফনল এটিমিসহ দিাট 

৩১.০৭% শুল্ক প্রোে কনর আিোমে করনি হনে।  

দর্ৌমিকিা: ২০১৬-১৭ অর্ থ বেনর িাে ধরার জ্াল হনি পূনব থ প্রোেকৃি ১%শুল্ক সুমবধা প্রিযাহার করা 

হে।  এর ফনল গিীর সমুদ্র দর্নক আহমরি িানের উৎপােে খরি বৃমদ্ধ পাওোে আন্তজ্থামিক বাজ্ানর 

িৎস্য রপ্তামে ব্যাহি হনে। বেনর ৮৫ মেে সাগনর েলার িারা িাে আহরনি মেনষধাজ্ঞা জ্ামর রনেনে। 

িা’োড়া প্রমিকূল আবহাওোর কারনি বেনরর দবমশর িাগ সিে গিীর সমুনদ্র িাে আহরি করা সম্ভব 

হে ো। িানের েলারসমূহ বেনর ১৫০ মেনের দবমশ িাে আহরনির জ্ন্য সাগনর অবস্থাে করনি 

পানরো। সরকামর মেনষধাজ্ঞা ও প্রমিকূল আবহাওোর কারনি গিীর সমুনদ্র িাে আহরনির সিে 

একমেনক কনি এনসনে অন্যমেনক জ্াল আিোমেনি শুল্ক ১% দর্নক বৃমদ্ধ দপনে ৩১% হওোে আহমরি 

িানের উৎপােে খরি অনেকাাংনশ বৃমদ্ধ দপনেনে। ফনল আন্তজ্থামিক বাজ্ানর প্রমিনর্াগী মূনল্য িাে 

রপ্তামে ব্যহি হনে।  

কমিশনের পর্ থনবক্ষি: িৎস্য মশনের সম্ভাবো ও এনক রপ্তামেমুমখ মশে মবনবিোে জ্ািীে রাজ্স্ব দবাে থ 

িাে ধরার জ্াল (এইি.এস. দকাে ৫৬০৮.১১.১০)-দক মূলধেী র্ন্ত্রপামি মহনসনব মবনবিো কনর ১% 

হানর শুল্ক মেধ থারিপূব থক আিোমে শুল্ক প্রোে করনি পানর। 

৩। অন্যরকি ইনলকেমেে দকাাং মলঃ সম্পূি থামেি দিানেজ্ ষ্টযামবলাইজ্ানরর শুল্ক বৃমদ্ধ ও এর 

কাঁিািানলর শুল্ক হ্রাস করার জ্ন্য আনবেে জ্ামেনেনে। দেনশ এ ধরনের দবশ কনেকটি মশে প্রমিষ্ঠাে 

রনেনে। 

 দেনশ প্রাে ১৫ লক্ষ ইউমেট দিানেজ্ ষ্টযামবলাইজ্ার এর িামহো রনেনে। এ িামহোর ৭০% পূরি করা 

হে আিোমের িাধ্যনি বামক ৩০% স্থােীে উৎপােে িারা পূরি করা হে। দিানেজ্ ষ্টযামবলাইজ্ার 

আিোমেনি মেমে থষ্ট দকাে এইিএস.দকাে ো র্াকাে আিোমেকারকগি ৮৫০৪.৪০.৯০ (other) 

এইি.এস.দকােটি ব্যবহার কনর র্ানক র্ার দিাট শুল্কহার ২৬.২৭% এবাং কাঁিািানলর গড় আিোমে 

শুল্ক হার ৪৯.৩৮%। উৎপােনে ব্যবিৃি কাঁিািানলর শুল্কহার মবনিষনি দেখা র্াে, বিথিাে শুল্কহার 

সম্পূি থামেি পে দিানেজ্ ষ্টযামবলাইজ্ার স্থােীেিানব উৎপােেনক মেরুৎসামহি করনে। দেনশ উৎপামেি 

ষ্টযামবলাইজ্ানরর গুিাগুু্ি িাল বনল  জ্াো র্াে ।  

দর্ৌমিকিা: বিথিানে দেশীে উৎপােেকারীগি দিানেজ্ ষ্টযামবলাইজ্ানরর উৎপােনে মেরুৎসামহি হনে। 

কারি উৎপামেি পনের মূল্য অনপক্ষা আিোমেকৃি পনের মূল্য অনেক কি হওোে ব্যবহারকারীগি 

আিোমেকৃি পনের মেনক ঝুঁকনে। বাাংলানেনশ সরবরাহকৃি মবদুযনির দিানেজ্  উঠা-োিার ফনল 

বাসা-বামড় ও ব্যবসা প্রমিষ্ঠানে ব্যবিৃি কমম্পউটার ও দরমিজ্ানরটসহ অন্যান্য ইনলকেমেে 
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মেিাইসসমূনহ দিানেজ্ ষ্টযামবলাইজ্ার ব্যবিৃি হে। দিানেজ্ ষ্টযামবলাইজ্ানরর ব্যবহার মবগি কনেক 

বেনর ব্যাপকহানর বৃমদ্ধ দপনেনে। িাই বাাংলানেনশ এ পে উৎপােেকারী মশনের সম্ভাবো রনেনে। 

কমিশনের পর্ থনবক্ষি:   

ক. সম্পূি থামেি পে দিানেজ্ ষ্টযামবলাইজ্ার আিোমেনি পৃর্ক এইি.এস.দকাে সৃজ্ে করা দর্নি 

পানর।           

খ. িযাট দরমজ্ষ্টাে থ দিানেজ্ ষ্টযামবলাইজ্ার উৎপােেকারী মশে প্রমিষ্ঠাে কর্তথক আিোমেকৃি প্রার্মিক   

   কাঁিািাল ফি থে দকার (এইি. এস.দকাে ৮৫০৪.৯০.২০),  

গ. এযালুমিমেোি ওেযার (এইি.এস.দকাে ৭৬০৫.১১.০০) এবাং 

র্. উইমন্ড ওেযার (এইি.এস. দকাে ৮৫৪৪.১১.৯০) আিোমেনি আিোমে শুল্ক হ্রাস করা দর্নি পানর । 

 

৪।  োমেক পে উৎপােেকানল পনে মবমিন্ন ধরনির রনঙর ত্রবমিত্রয আোর জ্ন্য িাোরব্যাি ব্যবিৃি 

হে। িাোরব্যাি সাধারিিঃ দু’ধরনির হনে র্ানক, দর্িে: ১.কালার িাোরব্যাি ও ২. মসমস মফলার 

িাোরব্যাি। সম্প্রমি বাাংলানেনশ োমেক মশনের মবকানশর ফনল িাোরব্যানির িামহো বৃমদ্ধ পাওোে 

িাোরব্যানির স্থােীে উৎপােে শুরু হনেনে। 

বাাংলানেনশ প্রাে ২৫ হাজ্ার দিমেক টে িাোরব্যানির িামহো রনেনে। িনব এ িামহো োমেক মশে 

মবকানশর সানর্ ক্রিবধ থিাে। বিথিানে িাোরব্যাি আিোমের জ্ন্য দু’টি এইি.এস.দকাে রনেনে। একটি 

মসমস মফলার িাোরব্যাি আিোমের জ্ন্য ব্যবিৃি এইি.এস.দকাে ৩২০৬.১৯.১০। অন্যটি  

এইি.এস.দকাে ৩২০৬.১৯.৯০ র্ার বি থোে রনেনে আোর (অন্যান্য)। কালার িাোরব্যাি আিোমের 

জ্ন্য দকাে এইি.এস.দকাে ো র্াকাে বাাংলানেনশ কালার িাোরব্যাি আিোমেকারকগি 

৩২০৬.১৯.৯০ এইি.এস.দকাে ব্যবহার কনর। মবদ্যিাে শুল্ক কাঠানিানি মফলার িাোরব্যাি 

এইি.এস.দকাে ৩২০৬.১৯.১০-এ কােি মেউটি ১০% সহ দিাট শুল্ক ৩১.০৭% এবাং আোর (অন্যান্য) 

৩২০৬.১৯.৯০ এইি.এস.দকাে-এ কােি মেউটি ৫%সহ দিাট শুল্ক ৩১.০৭% র্াকাে কালার 

িাোরব্যাি মফলার িাোরব্যাি অনপক্ষা কি শুনল্ক  আোর (অন্যান্য) এইি.এস.দকাে ব্যবহার কনর 

দেনশ প্রনবশ করনে।  

দর্ৌমিকিা: আন্তজ্থামিক বাজ্ানর মফলার িাোরব্যাি অনপক্ষা কালার িাোরব্যানির মূল্য অনেক 

দবমশ। এ োড়া, িাোরব্যাি উৎপােনে ব্যবিৃি কাঁিািাল টিনটমেোি অোইে, দবমরোি সালনফট, 

মপগনিন্ট, আটি থমফমসোল ওোে, পমলমর্মলে ও দকানটে কযালমসোি র্ার গড় আিোমে শুল্ক 

৩৮.৫৪%। িাোরব্যানির কাঁিািানলর আিোমে শুল্ক সম্পূি থামেি পে অনপক্ষা অমধক। র্ার ফনল 

স্থােীে উৎপােেকারীগি িাোরব্যাি উৎপােে কনর আিোমেকারকনের সানর্ অসি প্রমিনর্ামগিার 

সনু্মখীে হনে।    
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কমিশনের পর্ থনবক্ষি: িাোরব্যাি উৎপােনে ব্যবিৃি কাঁিািাল আিোমেনি মবদ্যিাে শুল্কহার ও 

কাঁিািানলর মবকে ব্যবহার পর্ থানলািোপূব থক পুে:মবনবিো করা দর্নি পানর। কালার িাোরব্যাি 

আিোমের জ্ন্য সুমেমে থষ্ট এইি.এস.দকাে প্রিেে কনর শুল্কহার মেধ থারনির পেনক্ষপ গ্রহি করা দর্নি 

পানর। দর্িে :-  

ক. িাোরব্যাি আিোমের জ্ন্য স্বিন্ত্র এইি.এস.দকাে সৃমষ্ট কনর দর্ৌমিক হানর শুল্কানরাপ করা দর্নি  

পানর; 

খ. কালার িাোরব্যাি আিোমের মবদ্যিাে এইি.এস.দকাে ৩২০৬.১৯.৯০ আোর (অন্যান্য) এর শুল্ক  

৫% দর্নক বৃমদ্ধ কনর ১৫% করা দর্নি পানর; 

গ. মফলার িাোরব্যাি এইি.এস.দকাে ৩২০৬.১৯.১০ এর কােি মেউটি ১০% দর্নক বৃমদ্ধ কনর ১৫% 

করা দর্নি পানর।  

৫। দিসাস থ ইফাে অনটাস মলঃ মসনকমে অবস্থাে োম্পার/টিপার আিোমেনি শুল্কহার পুেঃ মেধ থারি 

মবষনে বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনে আনবেে কনরনে। ইফাে অনটাস মলঃ মবযুি (মসনকমে) অবস্থাে 

বাস, োক, োম্পার/টিপার আিোমে কনর স্থােীেিানব সাংনর্াজ্েপূব থক বাজ্ারজ্াি কনর র্ানক। 

োম্পার/টিপার মূলিঃ স্থাপো উন্নেে, িামর দ্রব্য পমরবহি ও বজ্থয অপসারনির জ্ন্য মবনশষামেি 

একধরনির পমরবহে র্া দেখনি সাধারি োনকর িি। মকন্তু বমে মবনশষামেি এবাং র্ামন্ত্রকিানব 

মেেন্ত্রনির সুমবধা র্াকাে িামর দ্রব্যামে পমরবহনির সুনর্াগ রনেনে।  

দর্ৌমিকিা: োম্পার/টিপার আিোমেনি ২০১৭-১৮ অর্ থবেনরর শুল্কহার মবনিষনি দেখা র্াে, সম্পূি থামেি 

(মসমবইউ) োম্পার/টিপার আিোমের জ্ন্য ৪টি এইি.এস.দকাে রনেনে। মসমবইউ োম্পার/টিপার 

আিোমেনি দিাট আিোমে শুল্ক ৪৩.০৮% মকন্তু মসনকমে অবস্থাে োম্পার/টিপার আিোমের জ্ন্য দকাে 

এইি.এস.দকাে দেই। ফনল মসনকমে অবস্থাে োম্পার/টিপার আিোমের জ্ন্য উি দহে-এর আোর 

(অন্যান্য) এইি.এস.দকাে ব্যবহার করনি হে র্ার আিোমে শুল্ক ৫৮.৬৯%। উনিখ্য মসনকমে অবস্থাে 

োক আিোমেনি  দিাট শুল্ক ৩৭.০৭%। 

অমিমরি দলাে-এর কারনি শুধু অবকাঠানিার ক্ষমিই হে ো বামিমজ্যক র্ােবাহেসমূনহরও জ্ীবেী শমি 

হ্রাস পাে। িাই বামিমজ্যক পমরবহনের অমিমরি দলাে অবশ্যই মেেন্ত্রি করা উমিি। উৎপােেকানল এ 

ধরনির র্ােবাহনের লাইফ টাইি ১৫ বের ধরা হে মকন্তু অমিমরি দলাে বহনের ফনল ৫-৭ বের পর 

দর্নকই মবমিন্ন ধরনির সিস্যা সৃমষ্ট হনি র্ানক। পাশ্বথবিী দেশ িারনি অমিমরি দলাে আইে প্রনোনগর 

িাধ্যনি মেরুৎসামহি করা হনেনে। িনব অমিমরি দলানের সানর্ বামিমজ্যক পমরবহে উৎপােে, 

সাংনর্াজ্ে ও আিোমের দকাে সম্পকথ দেই।  োম্পার/টিপার োনকর ন্যে দিমসস, ইমঞ্জে ও দকমবে এই 

মিেিানগ মবযুি অবস্থাে আিোমে করা হে এবাং টিমপাং দসকশে স্থােীেিানব সাংনর্াজ্ে করা হে। 

স্থােীে মূল্য সাংনর্াজ্ে প্রাে ৩০% এবাং মবদ্যিাে কারখাোে প্রাে ২৫০০ ইউমেট োম্পার/টিপার 
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সাংনর্াজ্ে করা সম্ভব র্া স্থােীে িামহোর ৮৫%। এ ধরনির কারখাো মূলি: দপ্রানগ্রমসি মশে। মসনকমে 

োম্পার/টিপার আিোমেনি শুল্কহার পর্ থানলািোর মবষেটি দর্ৌমিক। োনকর ন্যে মসনকমে 

োম্পার/টিপার আিোমেনি স্থােীে মূল্য সাংনর্াজ্নের মেক ও আিোমে ব্যে মেেন্ত্রনির মবষে মবনবিোে 

স্বিন্ত্র এইি.এস.দকাে সৃজ্েপূব থক শুল্কহার মেধ থারি করা দর্নি পানর।  

কমিশনের পর্ থনবক্ষি :  মসনকমে োম্পার/টিপার আিোমের জ্ন্য স্বিন্ত্র এইি.এস.দকাে সৃজ্েপূব থক 

মবযুি োনকর ন্যাে স্থােীে মূল্য সাংনর্াজ্নের হার মবনবিোে শুল্কহার মেধ থারি করা দর্নি পানর। 

৬। বাাংলানেশ ইনলকমেকযাল িানি থন্ডাইস ম্যানুফযাকিারাস থ এযানসামসনেশে সম্পূি থামেি পেসুইি ও 

সনকট আিোমেনি ট্যামরফ িযালু বৃমদ্ধর জ্ন্য বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনে আনবেে কনরনে। আনবেে 

পর্ থানলািোে দেখা র্াে, সুইি ও সনকট উৎপােনে ব্যবিৃি কাঁিািাল হনে- ইউমরো দরমজ্ে 

এইি.এস.দকাে ৩৯০৯.১০.০০, োশশীট, দোঞ্জশীট ও োশরে এইি.এস.দকাে র্র্াক্রনি ৭৪০৭.২১.০০, 

৭৪০৭.৩১.০০ ও ৭৪০৭.৩৯.০০ এ সকল কাঁিািানলর আন্তজ্থামিক বাজ্ার মূল্যনক মিমত্ত ধনর স্থােীে 

উৎপােেকারীগনির   উৎপােে ব্যে পর্ থানলািোে দেখা র্াে গুিগি িােসম্পন্ন সম্পূি থামেি পে প্রমি 

দকমজ্ সুইি ও সনকট উৎপােে করা হনল প্রমি দকমজ্র উৎপােে খরি ৬.৫-৭ ইউএস েলার । িাই 

সম্পূি থামেি পে সুইি ও সনকট আিোমেনি সব থমেম্ন ট্যামরফ িযালু আিোমে খরিনক মিমত্ত ধনর 

মেধ থারি করা প্রনোজ্ে। প্রকৃি উৎপােে মূল্য অনপক্ষা কি মূনল্য সুইি ও সনকট আিোমে করা হনল 

স্থােীে উৎপােেকারী অসি প্রমিনর্ামগিার সম্মুখীে হে এবাং সরকার প্রকৃি রাজ্স্ব দর্নক বমঞ্চি হে।  

িিািি: সুইি ও সনকট এইি.এস.দকাে ৮৫৩৬.৫০.০০ আিোমেনি সব থমেম্ন ট্যামরফ িযালু ৬.৫ ইউএস 

েলার মেধ থারি করা দর্নি পানর। 

৭। বাাংলানেশ ইনলকমেকযাল িানি থন্ডাইস ম্যানুফযাকিারাস থ এযানসামসনেশে সম্পূি থামেি পে অন্যান্য 

(আোর) ইনলকমেকযাল োগ/সনকট আিোমেনি ট্যামরফ িযালু বৃমদ্ধর জ্ন্য বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনে 

আনবেে কনরনে। আনবেে পর্ থানলািোে দেখা র্াে, অন্যান্য (আোর) ইনলকমেকযাল োগ/সনকট 

উৎপােনে ব্যবিৃি কাঁিািাল হনে- ইউমরো দরমজ্ে এইি.এস.দকাে ৩৯০৯.১০.০০, োশশীট, দোঞ্জশীট 

ও োশরে এইি.এস.দকাে র্র্াক্রনি ৭৪০৭.২১.০০, ৭৪০৭.৩১.০০ ও ৭৪০৭.৩৯.০০ এ সকল 

কাঁিািানলর আন্তজ্থামিক বাজ্ার মূল্যনক মিমত্ত ধনর স্থােীে উৎপােেকারীগনির উৎপােে ব্যে 

পর্ থানলািোে দেখা র্াে গুিগি িােসম্পন্ন সম্পূি থামেি পে প্রমি দকমজ্ অন্যান্য (আোর) ইনলকমেকযাল 

োগ/সনকটএর উৎপােে ব্যে ৫.৫ দর্নক ৬.৫ ইউএস েলার। িাই সম্পূি থামেি পে ল্যাম্প দহাল্ডার 

আিোমেনি সব থমেম্ন ট্যামরফ িযালু আিোমে খরিনক মিমত্ত ধনর মেধ থারি করা প্রনোজ্ে। প্রকৃি উৎপােে 

মূল্য অনপক্ষা কি মূনল্য অন্যান্য (আোর) ইনলকমেকযাল োগ/সনকটআিোমে করা হনল স্থােীে 

উৎপােেকারী অসি প্রমিনর্ামগিার সম্মুখীে হে এবাং সরকার প্রকৃি রাজ্স্ব দর্নক বমঞ্চি হে।  
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িিািি: অন্যান্য (আোর) ইনলকমেকযাল োগ/সনকট এইি.এস.দকাে ৮৫৩৬.৬৯.০০ আিোমেনি 

সব থমেম্ন ট্যামরফ িযালু ৬.৫ ইউ.এস েলার মেধ থারি করা দর্নি পানর। 

 

৮। বাাংলানেশ ইনলকমেকযাল িানি থন্ডাইস ম্যানুফযাকিারাস থ এযানসামসনেশে সম্পূি থ মবযুি (মস.দক.মে) ও 

আধা মবযুি (এস.দক.মে) অবস্থাে সুইি সনকট পাট থস এইি.এস.দকাে ৮৫৩৮.৯০.১০ ও ৮৫৩৮.৯০.৯০ 

আিোমেনি মবদ্যিাে ট্যামরফ িযালূ প্রমি দকমজ্নি ২.৫ ইউ.এস েলার দর্নক ৭.৫ ইউ.এস েলানর 

উন্নীি করার জ্ন্য কমিশনে আনবেে কনরনে। আনবেে পর্ থানলািোে দেখা র্াে, বিথিানে িযাট 

মেবমন্ধি উৎপােেকারী/সাংনর্াজ্েকারী প্রমিষ্ঠােসমূহ কর্তথক প্রমি দকমজ্ সুইি সনকট-এর পাট থস মবযুি 

অবস্থাে আিোমের দক্ষনত্র ট্যামরফ িযালু ২.৫ ইউ.এস েলার মেধ থামরি রনেনে। বাাংলানেনশ দুই ধরনির 

উৎপােেকারী রনেনে। 

কনম্পামজ্ট সুইি সনকট উৎপােেকারী র্ারা সুইি সনকনটর সকল প্রকার পাট থস বাাংলানেনশ উৎপােে 

কনর। দর্খানে স্থােীে মূল্য সাংনর্াজ্নের হার ৬০%-৯০%। অন্যমেনক সাংনর্াজ্েকারী প্রমিষ্ঠাে র্ারা 

মস.দক.মে/ এস.দক.মে অবস্থাে আন্তজ্থামিক বাজ্ার দর্নক সুইি সনকট-এর পাট থস মবযুি অবস্থাে 

আিোমেপূব থক দকাে প্রকার মূল্য সাংনর্াজ্ে ব্যমিনরনক স্থােীেিানব বাজ্ারজ্াি কনর র্ানক। বিথিানে 

সুইি সনকট-এর পাট থস আিোমেনি িযাট মেবমন্ধি উৎপােেকারী/সাংনর্াজ্েকারী প্রমিষ্ঠাে প্রমি দকমজ্ 

পাট থস আিোমেনি ২.৫ ইউ.এস েলার মূনল্য শুল্কােে কনর র্ানক। এ সকল দস্পোর পাট থস উৎপােনে 

ব্যবিৃি কাঁিািাল র্র্া- ইউমরো দরমজ্ে, পমল কাব থনেট, ফসপার কপার ও দোঞ্জ ইিযামে। উৎপােনে 

ব্যবিৃি এ সকল কাঁিািানলর হার ও আন্তজ্থামিক বাজ্ার ের পর্ থানলািোে দেখা র্াে প্রমি দকমজ্ 

দস্পোর পাট থস উৎপােনে সব থমেম্ন উৎপােে খরি ৬-৬.৫ ইউ.এস েলার। দস মহনসনব সব থমেম্ন ট্যামরফ 

িযালু ২.৫ ইউএস েলার মেধ থামরি র্াকাে স্থােীে কনম্পামজ্ট উৎপােেকারীগি সাংনর্াজ্েকারী ও 

বামিমজ্যক আিোমেকারকগনির সানর্ অসি প্রমিনর্ামগিার মশকার হনে। এোড়া এ সকল পে 

ত্রবদুযমিক কানজ্ ব্যবিৃি হে। মেম্নিানের পে আিোমের ফনল প্রমি মেেি দুর্ থটোর সৃমষ্ট হনে এবাং 

সরকার রাজ্স্ব হারানে। দস্পোর পাট থস এর উৎপােে ব্যে মবনবিোে দর্ৌমিক হানর ট্যামরফ িযালু 

মেধ থারি করা হনল স্থােীে উৎপােেকারীগি সুরক্ষা পানব। দসই সানর্ সরকানরর রাজ্স্ব বৃমদ্ধ পানব।  

িিািি: সুইি সনকট এর দস্পোর পাট থস এইি.এস.দকাে ৮৫৩৮.৯০.১০ ও ৮৫৩৮.৯০.৯০ আিোমেনি 

প্রমি দকমজ্ সব থমেম্ন ট্যামরফ িযালু ৬.০ ইউ.এস েলার মেধ থারি করা দর্নি পানর। 

৯। িারি দর্নক মহিামেি গরুর িাাংস আিোমের মবষনে মবদ্যিাে আইে-কানুনের আনলানক মসদ্ধান্ত 

গ্রহনির লনক্ষয গি ২৮ েনিম্বর, ২০১৭ িামরনখ বামিজ্য িন্ত্রিালনে একটি সিা অনুমষ্ঠি হে। উি সিার 

কার্ থমববরিীর মসদ্ধান্ত “(ক) িারি দর্নক মহিামেি গরুর িাাংস আিোমে মেেন্ত্রনির মবষনে মবদ্যিাে 

আইে-কানুনের আনলানক করিীে মেধ থারি সাংক্রান্ত িৎস্য ও প্রামিসম্পে িন্ত্রিালে, বাাংলানেশ ট্যামরফ 
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কমিশে, এফমবমসমসআই, জ্ািীে রাজ্স্ব দবাে থ, েমিউটিও দসল ০১ (এক) িানসর িনধ্য মলমখি িিািি 

বামিজ্য িন্ত্রিালেনক প্রোে করনব।” বামিজ্য িন্ত্রিালে মবষেটির উপর িিািি প্রোনের জ্ন্য 

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনে অনুনরাধ জ্ামেনে পত্র দপ্ররি কনরনে।   

িিািি: 

(ক) মহিামেি গরুর িাাংস আিোমে করা হনল দেশীে খািারীরা/উৎপােকগি ক্ষমিগ্রস্ত হওোর সম্ভাবো 

রনেনে;  

 খ) গরু দিাটািাজ্াকরি খানি ব্যাাংক কর্তথক প্রনেে ঋি আোনে ব্যিযে র্টনব, র্া অর্ থেীমিনি মবরূপ 

প্রিাব দফলনব;  

(গ) প্রামিসম্পে অমধেপ্তনরর িথ্য িনি, দেনশ িাাংনসর িামহোর তুলোে ২০১৬-১৭ অর্ থবেনর ০.১৯ 

লক্ষ দি. টে দবমশ উৎপােে হনেনে। 

(র্)  আিোমেকৃি মহিামেি গরুর িাাংস রপ্তামেকারক দেনশ মক প্রমক্রোে গরু জ্বাই করা হে, িা 

ইসলািী শরীোহ মিমত্তক এবাং হালাল মকো িা জ্েিনে মিধা সৃমষ্ট হনি পানর; 

(ঙ)  আিোমে েীমি আনেশ ২০১৫-১৮ মহিামেি গরুর িাাংস আিোমে মেমষদ্ধ পে ো, প্রামিসম্পে 

অমধেপ্তনরর পূব থানুিমিক্রনি এবাং শিথ সানপনক্ষ িাাংস আিোমে করা দর্নি পানর; 

(ি)  আিানের দেনশ আিোমেকৃি মহিামেি িাাংস এবাং অন্যান্য খাদ্যসািগ্রী আিোমের দক্ষনত্র শুল্ক 

বন্দরসমূনহ পর্ থাপ্ত পরীক্ষি এবাং সেে ব্যবস্থা আনে মক ো িা প্রশ্ন দর্নক র্াে; 

(ে)  আিোমেকৃি িাাংনস Ractopamine (A drug that promotes rapid growth in cows 

which linkd with serious animal health and behavioral problems) and growth 

hormons সাংক্রান্ত উপাোে পাওো দর্নি পানর, র্া িানুনষর স্বানস্থযর জ্ন্য ক্ষমিকর। 

১০। আন্তজ্থামিক েরপনত্রর আওিাে কাটার সাকসে দরজ্ার রপ্তামেনি েগে আমর্ থক সহােিা প্রোে 

সম্পমকথি প্রমিনবেে। গি ৩১/১২/২০০৯ িামরনখ িৎকালীে মবমেনোগ দবাে থ বিথিাে বাাংলানেশ 

মবমেনোগ উন্নেে কর্তথপক্ষ দর্নক িমজ্-কি থফুলী জ্নেন্ট দিঞ্চার কেনসাটি থোি মলঃ োনি আনবেেকারী 

প্রমিষ্ঠােটি মেবন্ধে গ্রহি কনর। মবমেনোগ উন্নেে কর্তথপনক্ষর মেবন্ধে োম্বার JV 20091218-c প্রধাে 

কার্ থালনের ঠিকাো ৯৪৪/এ দেন্ড দরাে, িামের র্াট, িট্টগ্রাি। ফযাটরীর ঠিকাো- ইো েগর, কি থফুলী, 

িট্টগ্রাি। মশনের ধরি: Ship and Boat Building & Repairing। মেবন্ধে অনুসানর প্রমিষ্ঠােটির 

উৎপামেি পে/দসবা: মুমরাং দবাট, মস োক, টাগ দবাট, ট্যাঙ্কার, মফমসাং েলার, দরজ্ার, িযানসল ও 

কানগ থা শীপ। এ োড়া মেবন্ধে পনত্র দিমশোমরজ্, উৎপােে ক্ষিিা, মবমেনোগ, মবমেনোনগর প্রকৃমি, 

মবমেনোগকারী দেশ ইিযামে মবষে উনিখ রনেনে। প্রমিষ্ঠােটি উৎপােনে আসার পর দর্নক বহু জ্াহাজ্ 

মেি থাি ও দিরািনির কাজ্ কনর আসনে। বিথিানে িানের েক ইোনে থ অনেক জ্াহাজ্ মেি থাি ও 

দিরািনির কাজ্ িলনে। বাাংলানেনশ দরজ্ানরর আিোমে মেিথর িামহো ও েেী পনর্র োব্যিা রক্ষাে 
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সরকানরর েীমি বাস্তবােনের জ্ন্য এ পর্ থন্ত িারা ১৮টি দরজ্ার মেি থাে কনর বাাংলানেশ অিযন্তরীে দেৌ-

পমরবহি কর্তথপক্ষ ও পামে উন্নেে দবাে থনক সরবরাহ করনে। ঐ দরজ্ারগুমল কুমষ্টোর গড়াই েেী, 

িামেকগনঞ্জর পাটুমরো র্াট, মুমন্সগনঞ্জর িাওো র্াট ও মসরাজ্গনঞ্জর র্মুো েেীসহ অন্যান্য দেৌ-পনর্ 

োব্যিা রক্ষানর্ থ পমলযুি বালু অপসারনের কানজ্ ব্যবহার করা হনে। বিথিানে প্রমিষ্ঠােটি আনরা ১০টি 

দরজ্ার ও আনুষামঙ্গক জ্লর্াে সমূহ মেি থাে করনে। উনিখ্য দর্, ইনিাপূনব থ মবনেশ হনি বাাংলানেনশ 

দরজ্ার আিোেী করা হি। এোড়া িারা বাাংলানেশ মশমপাং কনপ থানরশনের সমুদ্রগািী ১৫,০০০ টনের 

সম্পূে থ ধাংসপ্রাপ্ত একটি ত্রিলবাহী জ্াহাজ্ দিরািি করার পর সিল কনর, ফনল বাাংলানেনশর মবপুল 

পমরিাে ত্রবনেমশক মুদ্রার সােে হে এবাং জ্াহাজ্ দিরািনি বাাংলানেশ মবশ্বিানের খ্যামি লাি কনর। 

সম্প্রমি িারনির সানর্ বাাংলানেনশর Coastal Agreement I Protocol on Inland Water 

Route কার্ থকরী হওোে দোট ও িাোরী আকানরর অনেক জ্াহাজ্ মেি থানির প্রনোজ্েীেিা বৃমদ্ধ 

পানে। দেনশর বাজ্ানরই ঐ জ্াহাজ্গুমল ত্রিরী করা সম্ভব। বিথিানে এই প্রমিষ্ঠােটি আন্তথজ্ামিক দটন্ডানর 

প্রমিনর্াগীিার িাধ্যনি দরজ্ার ত্রিরী কনর সরবরাহ করার কার্ থানেশ গ্রহি করনে। িনব মেি থাি সািগ্রীর 

মূল্য ক্রিাগি বৃমদ্ধ পাওোে বিথিানে প্রমিষ্ঠােটি অসি প্রমিনর্ামগিার িনধ্য পড়ার আশাংকা রনেনে। 

মশপ মবমল্ডাং মশনের উৎপামেি পে দরজ্ার বিথিানে বাাংলানেনশর সনব থাচ্চ অগ্রামধকার প্রাপ্ত একটি 

সম্ভাবোিে মশে। এই মশনে হাজ্ার হাজ্ার েক্ষ ও অেক্ষ কিী মেনোমজ্ি আনে। এই মশনের িাধ্যনি 

অেক্ষ েমিক প্রমশক্ষি প্রাপ্ত হনে মবনেনশ েক্ষ েমিক মহনসনব িাকুরী মেনে প্রচুর ত্রবনেমশক মুদ্রা অজ্থে 

করনে। জ্াহাজ্ মেি থাি মশনের উত্তনরাত্তর প্রসানরর ফনল সমুদ্রগািী জ্াহাজ্ ও দরজ্ার বিথিানে মবনেশ 

হইনি আিোেী করনি হনেো র্ার িাধ্যনি বড় অাংনকর ত্রবনেমশক মুদ্রা সােে হনে। স্থােীেিানব 

প্রমিনর্ামগিামূলক কিমূনল্য অর্ থাৎ আন্তজ্থামিক বাজ্ার ের এর তুলোে সােেী মূনল্য এই সকল পে 

মেি থাি ও সরবরাহ কনর । দরজ্ার উৎপােেকারী অন্যান্য দেনশর সানর্ আন্তজ্থামিক েরপনত্র 

প্রমিনর্ামগিার দক্ষত্র সৃমষ্ট করা ও েির্ে এই সম্ভাবোিে প্রমিষ্ঠােটিনক ত্রবনেমশক মুদ্রার সােনের 

সুনর্াগ সৃমষ্ট, কি থসাংস্থাে বৃমদ্ধ ও এই মশনের সানর্ সাংযুি ব্যকওোে থ এবাং ফরওোে থ মলাংনকজ্ মশে 

প্রসানরর জ্ন্য প্রমিষ্ঠাে কর্তথক উৎপামেি পেনক প্রেন্ন রপ্তােী মবনবিোে েগে আমর্ থক প্রনিােো প্রোে 

করা দর্নি পানর।   

 

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের সুপামরশ মেম্নরূপ:  

১। জ্াহাজ্ উৎপােেকারী মশনের উৎপামেি পেসমূহ সুমেমে থষ্ট করা দর্নি পানর;  

২। জ্াহাজ্ ও দরজ্ার সিজ্ািীে পে হওোে সরকার কর্তথক জ্াহাজ্ রপ্তামেনি/প্রেন্ন রপ্তামেনি প্রনেে 

সুমবধা দরজ্ার রপ্তামেনি প্রোনের মবষনে প্রনোজ্েীে ব্যবস্থা গ্রহি করা দর্নি পানর;  

৩। বাাংলানেশ ব্যাাংনকর ত্রবনেশীক মুদ্রােীমি মবিানগর গি ২০ দসনেম্বর ২০১৬ িামরনখ রপ্তামে 

িতুথমক/েগে সহােিা প্রোে মবষনে জ্ারীকৃি সাকুথলানর জ্াহাজ্ রপ্তামের দক্ষনত্র ‘‘রপ্তামে িতুথমক’’ 
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শব্দটির পমরবনিথ  ‘‘জ্াহাজ্ ও দরজ্ার’’ শব্দটি প্রমিস্থাপে কনর দরজ্ার রপ্তামে/প্রেন্ন রপ্তামেনি েগে 

সহােিা/রপ্তামে িতুথমক প্রোনে প্রনোজ্েীে ব্যবস্থা দেো দর্নি পানর। 

১১। স্থােীেিানব উৎপামেি দিাটরসাইনকল রপ্তামের মবপরীনি েগে প্রনিােোমূলক ব্যবস্থা প্রবিথনের 

মবষনে রাোর অনটানিাবাইলস মলঃ কর্তথক োমখলকৃি আনবেেটি বামিজ্য িন্ত্রিালনের িাধ্যনি িিািি 

প্রোনের জ্ন্য বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে প্রাপ্ত হনেনে। এ মবষনে িিািি প্রোনের জ্ন্য রাোর 

অনটানিাবাইলস মলঃ এর উৎপামেি পে উৎপােনের পমরিাি, উৎপােে পদ্ধমি, উৎপােে খরি এবাং 

মূল্য সাংনর্াজ্নের হার মবনিষি করা হনেনে। রাোর অনটানিাবাইলস মলঃ িৎকালীে মবমেনোগ দবাে থ 

বিথিানে মবমেনোগ উন্নেে কর্তথপক্ষ দর্নক মেবন্ধে গ্রহি কনরনে। র্ার মেবন্ধে সাংখ্যা এল-

৮৭০৩০৫১২০৬২ এইি এবাং উৎপামেি পে মহনসনব দিাটরসাইনকনলর োি উনিখ রনেনে। বামষ থক 

উৎপােে ক্ষিিা দেখাে হনেনে ১ লক্ষ ইউমেট। 

প্রমিষ্ঠােটির আনবেে মবনিষনি দেখা র্াে, দিাটরসাইনকল উৎপােনে ব্যবিৃি প্রার্মিক ও িধ্যবিী 

কাঁিািাল, স্থােীেিানব এবাং আিোমের িাধ্যনি সাংগ্রহ কনর র্ানক। সাংগৃমহি কাঁিািাল মসেনোর, 

িালুকা, িেিেমসাংনহ অবমস্থি মেজ্স্ব কারখাোে প্রনোজ্েীে সকল প্রমক্রো কনেকটি ধানপ সম্পন্ন 

করার পর সম্পূথিামেি দিাটরসাইনকল ত্রিমর কনর। কারখাোে ১১টি িনেনলর দিাটরসাইনকল প্রস্তুি 

করা হে। বাাংলানেনশর বাজ্ানর এ প্রমিষ্ঠােটির সরবরাহকৃি দিাট দিাটরসাইনকনলর প্রাে ১০% বাজ্ার 

দশোর রনেনে। সম্প্রমি রাোর অনটানিাবাইলস মলঃ-এর উৎপামেি পে মেজ্স্ব োনন্ড বাাংলানেনশর 

সীিাো অমিক্রি কনর বমহমব থনশ্ব রপ্তামে শুরু কনরনে। প্রর্ি িালানে প্রাে ৫৬৪টি দিাটরসাইনকল দেপানল 

রপ্তামে করা হনেনে। র্ার মূল্য প্রাে ৩,৩৯,৩৩৪ ইউ.এস েলার এবাং ৩৬,৬০২ ইউ.এস েলার মূনল্যর 

খুিরা র্ন্ত্রাাংশ রপ্তামে করা হে। রাোর অনটানিাবাইলস মলঃ-এর কারখাোে ৯টি ধানপ প্রমক্রোকরনির 

িানধ্যনি একটি সম্পূি থামেি দিাটরসাইনকল প্রস্তুি করা হে। দিাটরসাইনকল উৎপােনের ধাপসমূনহর 

প্রনসস দফ্লা-িাট থ মেনম্ন প্রোে করা হনলা: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উৎস: রাোর অনটানিাবাইলস মলঃ 
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রাোর অনটানিাবাইলস মলঃ কর্তথক এ পর্ থন্ত ১১টি িনেনলর দিাটরসাইনকল উৎপােে করা হনেনে। 

িনেনলর মিন্নিা অনুসানর উৎপােে খরনির মিন্নিা রনেনে। প্রমিষ্ঠােটির উৎপামেি জ্েমপ্রে িনেল 

হনে- AD 80S-80cc দিাটরসাইনকল। উৎপামেি দিাটরসাইনকনলর স্থােীে মূল্য সাংনর্াজ্নের হার 

মেি থনের মেমিত্ত AD 80S-80cc এর উৎপােে ব্যে পর্ থানলািো করা হনেনে। মেনম্নর সারমিনি AD 

80S-80cc এর উৎপােে ব্যে মববরমি ও মূল্য সাংনর্াজ্নের হার পর্ থানলািো করা হনলা: 

 

Particulars 
Tk per unit AD 80S-80cc 
দিাটরসাইনকল। 

Imported Raw Material Price ৩২২০২ 

Local Value addition   

Packing Material ২,১২০ 

Total Factory Overhead  ৪১৮৮ 

Selling & Distribution Expense   1650 

Total  & Financial Expense  1100 

Profit  800 

Total Cost  ৪২০৬০ 

Value Addition   (06424-26646 =)৮৮৮৮  ৩০ .৬১%  
 

উৎসঃ রাোর অনটানিাবাইলস মলঃ 

 

উপনরর ব্যে মববরমি পর্ থানলািোে দেখা র্াে AD 80S-80cc দিাটর সাইনকল উৎপােনে 

আিোমেকৃি কাঁিািানলর মূল্য ৩২,২০২ টাকা। মুোফাসহ সম্পূি থামেি দিাটরসাইনকনলর মবক্রেমূল্য 

দিাট ৪২,০৬০ টাকা। স্থােীে মূল্য সাংনর্াজ্নের পমরিাি ৯,৮৫৮ টাকা। আিোমেকৃি কাঁিািানলর মূল্য 

ও স্থােীে মূল্য সাংনর্াজ্েনক মিমত্ত ধনর মূল্য সাংনর্াজ্নের হার োঁড়াে ৩০.৬১%। উৎপােে ব্যে 

পর্ থানলািোে দেখা র্াে এটি একটি েির্ি মশে। দিাটরসাইনকল রপ্তামে বাাংলানেনশর জ্ন্য একটি 

অপ্রিমলি পে। পূনব থ বাাংলানেশ দর্নক কখেও দিাটরসাইনকল রপ্তামে করা হেমে। বাাংলানেনশ 

উৎপামেি দিাটরসাইনকনলর স্থােীে মূল্য সাংনর্াজ্নের হার িনেল মবনবিোে ৩০-৩২% এবাং এটি 

একটি েির্ি মশে। ইমঞ্জমেোমরাং পে রপ্তামেনি রপ্তামেকারক দেনশর িাবমূমিথ বমহঃমবনশ্ব উ্জ্বলল হে। 

িাই এ ধরনির পে রপ্তামেনি েগে প্রনিােো প্রোে করা হনল রপ্তামে বৃমদ্ধসহ েতুে বাজ্ার সম্প্রসারনির 

সম্ভাবো রনেনে। 

 
 

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের সুপামরশ মেম্নরূপ: 

স্থােীেিানব উৎপামেি দিাটরসাইনকল রপ্তামেনি স্থােীে মূল্য সাংনর্াজ্নের হার ও আন্তজ্থামিক বাজ্ার 

সম্প্রসারনির মবষে মবনবিোে েগে সহােিা/প্রনিােো প্রোে করা দর্নি পানর।  

১২। প্রমক্রোজ্ািকৃি পাট/দকোফ বা অন্য দর্ দকাে প্রকার বাে ফাইবার (Bast Fiber) রপ্তামের 

মবপরীনি প্রনিােো মূলক িতুথমক ব্যবস্থা প্রবিথনের মবষনে মে দগানল্ডে ফাইবার দেে দসন্টার মলঃ কর্তথক 

োমখলকৃি আনবেেটি বামিজ্য িন্ত্রিালনের িাধ্যনি িিািি প্রোনের জ্ন্য বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে 

প্রাপ্ত হনেনে। এ মবষনে িিািি প্রোনের জ্ন্য মে দগানল্ডে ফাইবার দেে দসন্টার মলঃ এর উৎপামেি 
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পে, উৎপােনের পমরিাে, উৎপােে পদ্ধমি, উৎপােে খরি এবাং মূল্য সাংনর্াজ্নের হার মবনিষি করা 

হনেনে। মে দগানল্ডে ফাইবার দেে দসন্টার মলঃ গি ১১ মেনসম্বর, ২০১১ িামরনখ িৎকালীে মবমেনোগ 

দবাে থ বিথিাে মবমেনোগ উন্নেে কর্তথপক্ষ দর্নক মেবন্ধে গ্রহি কনরনে। র্ার মেবন্ধে েম্বর -L-

171111121485-H মেবন্ধে সেনে উৎপামেি পে মহনসনব পাট পনের োি উনিখ রনেনে। বামষ থক 

উৎপােে ক্ষিিা দেখাে হনেনে ৬,০০০ দি. টে। কারখাোর ঠিকাো গ্রাি- আরািেগর, দপাঃ+র্াো- 

সমরষা বামড়, দজ্লা-জ্ািালপুর। উৎপামেি পে ১০০% মবনেনশ রপ্তামে করা হনব িনি থ মেবন্ধে সেনে 

উনিখ রনেনে। প্রমিষ্ঠােটির আনবেে পর্ থানলািোে দেখা র্াে, িারা মূলিঃ কাঁিা পাট ক্রে কনর 

কনেকটি ধানপ র্ামন্ত্রক ও রাসােমেক প্রমক্রোর িাধ্যনি মশনে ব্যবহার উপনর্াগী কনর দটকমেকযাল 

ফাইবানর রূপান্তমরি কনর। এজ্ন্য Weighting Machine, Softener, Spreader, Finisher Card 

and Rotary Cutter Machine ইিযামে র্নন্ত্র প্রনোজ্ে সানপনক্ষ মবমিন্ন রাসােমেক দ্রনব্যর সানর্ 

প্রমক্রোজ্াি কনর িা দর্নক উৎপামেি Cut to Length, Carded Cut to Length মেনে Silver 

Roll আগুে প্রমিনরাধক ফাইবার, পশমিকৃি পাট, মিমিাং পাট ও োমোং পাট ত্রিমর করা হে র্া ইউনরাপ 

আনিমরকাসহ মবমিন্ন দেনশ আরও কনেক ধানপ প্রমক্রোজ্ািকরনির িাধ্যনি অনটানিাটিি, ফামি থিার, 

কন্সোকশে, র্াি থালইেসুনলশে, দপপার ও দটেটাইল ইন্ডামষ্ট্রনি র্ন্ত্রাাংশ ত্রিমরর কাঁিািাল মহনসনব 

ব্যবহার করা হে। মে দগানল্ডে ফাইবার দেে দসন্টার মলঃ এর উৎপামেি পে মূলিঃ িধ্যবিী কাঁিািাল 

মহনসনব উন্নি মবনশ্ব রপ্তামে করা হে। Carded Cut to Length উৎপােনে কাঁিা পাটনক আট স্তনর 

প্রমক্রোজ্াি করার পর Carded Cut to Length পে উৎপামেি হে। উৎপামেি এ দু’টি পনের মূল্য 

সাংনর্াজ্নের হার মবনিষনির জ্ন্য উৎপােে ব্যে মববরমি মেম্ন সারমি-১ এ প্রেত্ত হনলা: 

সারমি-১ Cut to Length, Carded Cut to Length এর উৎপােে ব্যে মববরমি:   

 

Sl 

No 

Particulers Long - Cut to length 

(Semi-processed) 

Long - Carded cut to 

length 

(Semi-processed) 

Per Ton (Tk) Per Ton (Tk) 

1 Raw jute purchase from matket 38,750.00 38,750.00 

2 Truck Fare(market to factory) Fare 

tk15000@ 250MND (APP) 

1,500.00 1,500.00 

3 Unload truck to godown 175.00 175.00 

4 Kutcha Jachai / Assortment 295.75 295.75 

5 Kutcha Bojha Transfer (Kutcha to 

Pucca) 

67.00 67.00 

6 Separating root part 416.75 416.75 

7 Pucca Bojha WT & Transfer to Store 

& 23No 

354.50 354.50 

8 Daily Labor 325.00 825.00 

9 Bojha Lifting store to Press 150.00 177.25 

10 Electricity for softnering & carding 

machine 

- 355.00 

11 Electricity for cutting machine 255.00 255.00 
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12 Electricity for general support 17.50 17.50 

13 Electricity for Press Motor 250.00 285.75 

14 Perss Kalashi (Bale Cost) 180.00 200.00 

15 Press Driver 35.75 35.75 

16 Mobil, Grease & Leather etc. 50.00 85.75 

17 Miscellaneous / sutli & others 50.00 50.00 

18 SMR value (For Rope) / PP Band 

Value 

928.50 928.50 

19 Rope Making 142.75 142.75 

20 Rope Tide 22.25 22.25 

21 Bale Transfer (Press to Store) with 

wrapping 

192.75 192.75 

22 Hessian Cloth / wrapping materials 535.75 535.75 

23 Loading (Truck Loading) 110.75 110.75 

24 Bale Mark 21.50 21.50 

25 Process loss (1.3% & 5%) 503.25 19,37.00 

26 Cutting & low grade purpose per 

MND loss (App.) 

3,250.00 3,250.00 

27 Truck Fare (Factory to Ctg.) 1,675.00 1,675.00 

 GRAND TOTAL: 50,254.75 52,662.75  

 VALUE ADDITION: 24% 27%  

উৎসঃ  মে দগানল্ডে ফাইবার দেে দসন্টার মলঃ 

উপনরর সারমি-১-এর উৎপােে ব্যে মববরমি মবনিষনি দেখা র্াে প্রমি দি. টে কাঁিা পাট স্থােীে বাজ্ার 

দর্নক ৩৮,৭৫০/- (আটমত্রশ হাজ্ার সািশি পঞ্চাশ) টাকাে ক্রে কনরনে। স্থােীে বাজ্ার দর্নক 

উৎপােেকারী প্রমিষ্ঠানের মিল পর্ থন্ত মেনে আসার জ্ন্য পমরবহে খরি হে টে প্রমি ১৫০০/- 

(একহাজ্ার পাঁিশি) টাকা। পে উৎপােে কানল Cut to Length উৎপােনের মবমিন্ন ধানপ চূড়ান্ত পে 

উৎপােনে খরি হে প্রাে ১১,৫০০/- (এগার হাজ্ার পাঁিশি টাকা)। অন্যমেনক কাঁিা পাট দর্নক চূড়ান্ত 

পে Carded Cut to Length  উৎপােনে খরি হে টে প্রমি প্রাে ১৪,০০০ (দিৌদ্দ হাজ্ার) টাকা। Cut 

to Length উৎপােনে মূল্য সাংনর্াজ্নের হার ২৪%। অপরমেনক Carded Cut to Length উৎপােনে 

মূল্য সাংনর্াজ্নের হার ২৭%। 

 

প্রমক্রোজ্ািকৃি দটকমেকযাল ফাইবার উৎপােেকামর মশে একটি েির্ে মশে। এ মশনে উৎপামেি পে 

িধ্যবিী মশে কাঁিািাল মহনসনব মবনশ্বর মবমিন্ন দেনশ রপ্তামে হনে। বিথিাে মবনশ্ব পমরনবশ বান্ধব মগ্রি 

পনের িামহো বৃমদ্ধ পাওোে প্রমক্রোজ্ািকৃি কাঁিা পানটর িামহো বৃমদ্ধ পানে। বাাংলানেশ ব্যাাংক-এর 

এফই সাকূথলার োং-২৪ িামরখ ২০ দসনেম্বর, ২০১৬ অনুর্ােী ত্রবমিত্রকৃি পাটজ্াি পে রপ্তামেনি েগে 

ির্তথমক ২০%, পাটজ্াি চূড়ান্ত দ্রব্য (দহমশোে, দসমকাং ও মসমবমস) রপ্তামেনি েগে ির্তথমক ৭.৫% এবাং 

পাট সূিা রপ্তামেনি েগে ির্তথমকর পমরিাি ৫% মেধ থামরি রনেনে। পাট দর্নক উৎপামেি 

প্রমক্রোজ্ািকৃি দটকমেকযাল ফাইবার রপ্তামেনি দকাে প্রকার েগে িতুথমকর মবষে উনিখ ো র্াকাে এ 

ধরনির পে উৎপােেকারী প্রমিষ্ঠাে ২৪%- ২৭% মূল্য সাংনর্াজ্ে কনরও েগে সহােিা পানে ো। মূল্য 
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সাংনর্াজ্নের হার, স্থােীে পানটর র্র্ার্র্ ব্যবহার, েির্ে মশে ও রপ্তামে সম্ভাবো মবনবিোে এ মশনে 

েগে সহােিা প্রোনের মবষেটি মবনবিো করা দর্নি পানর।   

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের সুপামরশ মেম্নরূপ: 

প্রমক্রোজ্ািকৃি পাট/দকোফ বা অন্য দর্ দকাে প্রকার বাে ফাইবার (Bast Fiber) এর রপ্তামের 

মবপরীনি েগে সহােিা প্রোনের মবষেটি মবনবিো করা দর্নি পানর।  

১৩। স্থােীেিানব উৎপামেি দরজ্ার দিেস রপ্তামের মবপরীনি েগে সহােিা প্রোে মবষনে দিসাস থ সািাহ্  

দরজ্ার দিেস্  ইন্ডামষ্ট্রজ্ মলঃ কর্তথক োমখলকৃি আনবেেটি বামিজ্য িন্ত্রিালনের িাধ্যনি িিািি 

প্রোনের জ্ন্য বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে প্রাপ্ত হনেনে। এ মবষনে িিািি প্রোনের জ্ন্য দিসাস থ সািাহ্  

দরজ্ার দিেস্  ইন্ডামষ্ট্রজ্ মলঃ এর দিে উৎপােনের পমরিাি, উৎপােে পদ্ধমি, উৎপােে খরি এবাং মূল্য 

সাংনর্াজ্নের হার মবনিষি করা হনেনে। প্রমিষ্ঠােটির আনবেে মবনিষনি দেখা র্াে, দিে উৎপােনের 

জ্ন্য প্রধাে কাঁিািাল েীল িাপস। েীল িাপস স্থােীেিানব উৎপােে ো হওোে মবনেশ দর্নক 

আিোমের িাধ্যনি সাংগ্রহ করা হনে র্ানক। সাংগৃমহি কাঁিািাল ২৪৭/২৪৮ দিজ্গাঁও মশে এলাকা 

ঢাকাে অবমস্থি। মেজ্স্ব কারখাোে প্রনোজ্েীে সকল প্রমক্রো কনেকটি ধানপ সম্পন্ন করার পর 

সম্পূথিামেি পে দিে ত্রিমর কনর র্ানক। কারখাোে ৯টি িনেনলর মেসনপানজ্বল ও Double Edge 

দিে প্রস্তুি করা হে। সািাহ্  দরজ্ার দিে এর উৎপামেি পে মেজ্স্ব োনন্ড বাাংলানেনশর সীিাো 

অমিক্রি কনর বমহ থমবনশ্ব রপ্তামে হনে র্ানক। ২০১৪-১৫ অর্ থবেনর রপ্তামের পমরিাি .৫৭ মিমলেে 

ইউ.এস েলার ও ২০১৫-১৬ অর্ থবেনর রপ্তামের পমরিাি ০.৮ মিমলেে ইউ.এস েলার ২০১৬-১৭ 

অর্ থবেনর রপ্তামের পমরিাি .৬৪ মিমলেে ইউ.এস েলার এবাং ২০১৭-১৮ অর্ থবেনরর দফব্রুোমর পর্ থন্ত 

সিনে রপ্তামের পমরিাি .৩৯ মিমলেে ইউ.এস েলার। আমিকাসহ এলমেমসভূি দেশসমূনহ স্বে মূনল্য এ 

পনের ব্যাপক িামহো রনেনে। প্রমিনর্ামগ মূনল্য রপ্তামে ও েতুে বাজ্ার সৃমষ্টর লনক্ষয দরজ্ার দিে 

রপ্তামেনি েগে সহােিা প্রোে করা হনল দিে রপ্তামে কনেকগুি বৃমদ্ধ পাওোর সম্ভাবো রনেনে। সািাহ 

দরজ্ার দিে মলঃ এর কারখাোে আিোমেকৃি কাঁিািালনক ১৫টি ধানপ প্রমক্রোকরনির িানধ্যনি 

সম্পূি থামেি পে দিে প্রস্তুি করা হে। দিে উৎপােনের ধাপসমূনহর প্রনসস দফ্লা-িাট থ মেনম্ন প্রোে করা 

হনলা: 

  



51 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                   

                                        

 

        

 

 

উৎস: সািাহ্  দরজ্ার দিেস্  ইন্ড্রামষ্ট্রজ্ মলঃ 

 

দিসাস থ সািাহ্  দরজ্ার দিেস্  ইন্ডামষ্ট্রজ্ মলঃ কর্তথক এ পর্ থন্ত ৯ টি িনেনলর দরজ্ার দিে উৎপােে করা 

হনেনে। িনেনলর মিন্নিা অনুসানর উৎপােে খরনির মিন্নিা রনেনে। ১০০০ ইউমেট দিে মেনে একটি 

বে ত্রিমর করা হে । উৎপামেি দিনের স্থােীে মূল্য সাংনর্াজ্নের হার মেি থনের মেমিত্ত ১ (এক) বনের 

উৎপােে ব্যে পর্ থানলািো করা হনেনে। মেনম্নর সারমিনি ১ (এক) বে দিনের উৎপােে ব্যে মববরমি ও 

মূল্য সাংনর্াজ্নের হার পর্ থানলািো করা হনলা: 

Particulars Tk per Box (1000) Blade 

Imported Raw Material Price 704.47 

Local Raw Material Price (Chemical Spare Parts)  345.93 

Total Factory Overhead  620.44  

Total  & Financial Expense  1,326.00 

Value Addition  (1326-745.57)=    580.43 43.78%  

উৎস: সািাহ্  দরজ্ার দিেস্  ইন্ড্রামষ্ট্রজ্ মলঃ 

উপনরর ব্যে মববরমি পর্ থানলািোে দেখা র্াে ১ (এক) বে দিে উৎপােনে আিোমেকৃি কাঁিািানলর 

মূল্য ৭৪৫.৫৭ টাকা। সম্পূি থামেি ১ (এক) বে দিনের দিাট উৎপােে ব্যে ১,৩২৬ টাকা। স্থােীে মূল্য 

সাংনর্াজ্নের পমরিাি ৫৮০.৪৩ টাকা। আিোমেকৃি কাঁিািানলর মূল্য ও স্থােীে মূল্য সাংনর্াজ্েনক 

মিমত্ত ধনর মূল্য সাংনর্াজ্নের হার োঁড়াে ৪৩.৭৮%। দরজ্ার দিে রপ্তামে বাাংলানেনশর জ্ন্য একটি 

অপ্রিমলি পে। বাাংলানেনশ উৎপামেি দরজ্ার দিনের স্থােীে মূল্য সাংনর্াজ্নের হার অনেক দবমশ। স্বে 

মূনল্যর পে মবনবিোে এলমেমসভূি ও আমিকাে দেশসমূনহ এ ধরনির পনের ব্যাপক িামহো রনেনে। 

রপ্তামে বৃমদ্ধ ও বাজ্ার সম্প্রসারনির মবষে মবনবিোে এ মশনে েগে প্রনিােো প্রোে করা হনল রপ্তামে 

বৃমদ্ধসহ েতুে বাজ্ার সম্প্রসারনির সম্ভাবো রনেনে। 
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বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের সুপামরশ মেম্নরূপ: 

স্থােীেিানব উৎপামেি দরজ্ার দিে রপ্তামেনি স্থােীে মূল্য সাংনর্াজ্নের হার ও আন্তজ্থামিক বাজ্ার 

সম্প্রসারনির মবষে মবনবিোে েগে সহােিা প্রোে করা দর্নি পানর।  

১৪। আন্তজ্থামিক েরপনত্রর আওিাে প্রমিনর্ামগিাে প্রাপ্ত কার্ থানেনশর মবপরীনি সরবরাহকৃি 

জ্াহাজ্/দরজ্ানর ১০% হানর রপ্তামে ির্তথকী/েগে সহােিা প্রোে মবষনে এনসামসনেশে অব এেনপাট থ 

ওমরনেনন্টে শীপ মবমল্ডাং ইন্ড্রামষ্ট্রজ্ অব বাাংলানেশ আন্তজ্থামিক েরপনত্রর আওিাে ত্রবনেমশক মূদ্রার 

মবমেিনে বাাংলানেনশর অিযন্তনর জ্াহাজ্, দরজ্ার, দরজ্ার সাংমিষ্ট দেৌর্াে ও র্ন্ত্রাাংশসমুহ সরবরানহর 

দক্ষনত্র জ্ািীে রাজ্স্ব দবাে থ এবাং বাাংলানেশ ব্যাাংক কর্তথক জ্ামরকৃি প্রজ্ঞাপে/সাকূথলার অনুসানর ১০% 

হানর িতুথমক/েগে সহােিা প্রামপ্তর জ্ন্য বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনে আনবেে কনরনে।  

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনে আনবেনের মবষেটি র্র্ার্র্িানব পর্ থানলািো করা হনেনে। পর্ থানলািোে 

দেখা র্াে, জ্ািীে রাজ্স্ব দবাে থ এর এসআরও োং-০৫/আইে/২০১৪/৬৯৪-মূসক িাাং- ০৯-০১-২০১৪ 

দিািানবক সাংনশামধি প্রজ্ঞাপনে উনিখ করা হনেনে দর্, উপ-মবমধ “(১ক)-এ র্াহাই র্াকুক ো দকে, 

আন্তজ্থামিক েরপনত্রর আওিাে ত্রবনেমশক মূদ্রার মবমেিনে বাাংলানেনশর অিযন্তনর দকাে পে সরবরাহ 

বা দকাে দসবা প্রেত্ত হইনল উহা আইনের ধারা ৩ এর উপ-ধারা (২) (ক) এর অধীে রপ্তামেকৃি বমলো 

গে হইনব।’’ এ োড়া, রপ্তামে েীমি ২০১৫-২০১৮ এর ৪.২৮.১ উপানুনেনে উনিখ রনেনে প্রেন্ন 

রপ্তামেকারকগি প্রিযক্ষ রপ্তামেকারনকর ন্যাে মেউটি র-ব্যাকসহ রপ্তামের সকল সুনর্াগ-সুমবধা পানব। 

“প্রেন্ন রপ্তামে”এর মিেটি কযাটাগমর রনেনে র্র্া- ১. রপ্তামে পে উৎপােনের জ্ন্য ব্যবিৃি স্থােীে 

কাঁিািাল, ২. ত্রবনেমশক মবমেনোনগ স্থামপি মশে/প্রকনে ব্যবিৃি স্থােীে দ্রব্য ও কাঁিািাল এবাং ৩. 

দটন্ডার ব্যমিনরনক দক্রিার মেকট সরাসমর ত্রবনেমশক মুদ্রাে মবক্রেনক বুোনো হনেনে। উনিখ্য দর্, 

বাাংলানেশ ব্যাাংক কর্তথক গি ২০-০৯-২০১৬ িামরনখ জ্ামরকৃি এফই সাকূথলার োং-২৪ এ উমিমখি 

রপ্তামে পনের িামলকার ১১ োং ক্রমিনক জ্াহাজ্ রপ্তামের মবপরীনি রপ্তামে ির্তথমক ১০% এর উনিখ 

রনেনে। 

 

জ্ািীে রাজ্স্ব দবাে থ এর এসআরও োং-০৫/আইে/২০১৪/৬৯৪-মূসক িাাং- ০৯-০১-২০১৪ দিািানবক 

সাংনশামধি প্রজ্ঞাপে অনুসানর আন্তজ্থামিক েরপনত্রর আওিাে ত্রবনেমশক মুদ্রার মবমেিনে বাাংলানেনশর 

অিযন্তনর দকাে পে সরবরাহ বা দকাে দসবা প্রেত্ত হনল উহা আইনের ধারা ৩ এর উপ-ধারা (২) (ক) 

এর অধীে রপ্তামেকৃি বনল গে হনব। আনবেেকারী এনসামসনেশেভূি প্রমিষ্ঠােসমুহ আন্তজ্থামিক 

েরপনত্র অাংশগ্রহনির িাধ্যনি বাাংলানেনশ উৎপামেি জ্াহাজ্, দরজ্ার, দরজ্ার সাংমিষ্ট দেৌর্াে ও 

র্ন্ত্রাাংশসমুহ সরবরাহ কনর একমেনক দর্িে ত্রবনেমশক মুদ্রা সােে করনে দিিমে অন্যমেনক কি থসাংস্থাে 

সৃমষ্ট হনে। স্থােীে অর্ থেীমিনি মবনশষ অবোে দরনখ বিথিানে এ দসটরটি একটি সম্ভাবোিে দসটনর 
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পমরিি হনেনে। এটি একটি েির্ি মশে, এ মশনে মূল্য সাংনর্াজ্নের হার প্রাে ৪০%। মকন্তু এ 

মশেকর্তথক উৎপামেি পে জ্াহাজ্, দরজ্ার, দরজ্ার সাংমিষ্ট দেৌর্াে ও র্ন্ত্রাাংশসমুহ আন্তজ্থামিক 

েরপনত্রর আওিাে অাংশগ্রহি কনর সরবরাহ করার পর প্রাপ্ত ত্রবনেমশক মুদ্রাে দকাে প্রকার েগে 

সহােিা/ির্তথকী প্রোে করা হনে ো।  

 

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের সুপামরশ মেম্নরূপ: 

বাাংলানেশ ব্যাাংক কর্তথক গি ২০ দসনেম্বর ২০১৬ িামরনখ জ্ামরকৃি এফই সাকূথলার োং-২৪ -এ 

আন্তজ্থামিক েরপনত্রর আওিাে জ্াহাজ্, দরজ্ার, দরজ্ার সাংমিষ্ট দেৌর্াে ও র্ন্ত্রাাংশসমুহ সরবরানহর 

দক্ষনত্র ত্রবনেমশক মুদ্রাে পমরনশামধি অাংনশর মবপরীনি ১০% হানর রপ্তামে ির্তথকী/েগে সহােিা 

প্রোনের মবষেটি সাংনর্াজ্ে করা দর্নি পানর। 

 

১৫। বাাংলানেশ দিকামেকযাল সে ম্যানুফযাকিামরাং অযানসামসনেশে মবদ্যিাে আিোমে েীমি আনেশ 

(২০১৫-২০১৮)এর ৬ষ্ঠ অধ্যাে ২৬(৫৮) উপধারা সাংনশাধনের জ্ন্য বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনে 

আনবেে কনরনে। উপধারা ২৬(৫৮)-দি দেখা র্াে “লবি-সাধারি লবি (এইি এস দহমোং েম্বর ২৫.০১) 

(পমরনশামধি বা অন্যমবধ) আিোমেনর্াগ্য হইনব ো; িনব, Custom Act, 1969 (Act IV of 1969) 

FIRST SCHEDULE এর িযাোর ২৮ ও ২৯ এর আওিাভুি দকমিকযাল দপ্রাোটস উৎপােেকারী 

স্বীকৃি মশে প্রমিষ্ঠাে (দসামেোি দক্লারাইে বা অন্যমবধ দকাে লবি উৎপােেকারী প্রমিষ্ঠাে ব্যিীি) 

কর্তথক সাংমিষ্ট মশনের দিৌমলক কাঁিািাল মহসানব এবাং ঔষধ প্রশাসে অমধেপ্তনরর অনুনিামেি িক মলষ্ট 

অনুর্ােী স্বীকৃি ঔষধ মশে প্রমিষ্ঠাে কর্তথক লবি আিোমে করা র্াইনব” িনি থ উনিখ রনেনে। আিোমে 

েীমি আনেনশ এ ধরনির উপধারা সাংনর্ামজ্ি র্াকার ফনল লবি পমরনশাধেকারী প্রমিষ্ঠােসমুহ 

স্থােীেিানব অপমরনশামধি লবনির উৎপােে র্াটমি র্াকনলও লবি আিোমে করনি সক্ষি হনে ো।  

 

০২. সরকানরর লবিেীমি ও আিোমে েীমি আনেশ পর্ থানলািোে দেখা র্াে, স্থােীে লবি উৎপােে 

মশেনক সুরক্ষা প্রোনের জ্ন্য সরকার আিোমে েীমি (২০০৯-২০১২)-দি ৬ষ্ঠ অধ্যানে ২৬(৫৮) 

উপধারাটি সব থপ্রর্ি সাংনর্াজ্ে কনরনে। এ ধারা সাংনর্ামজ্ি হওোর পর স্থােীে লবি িাষী লবি 

উৎপােনে উৎসামহি হনেনে। িনব ২০১০ সাল দর্নক ২০১৭ সাল পর্ থন্ত উৎপােে র্াটমি মবনবিোে প্রমি 

বের সরকার মবনশষ এসআরও জ্ামর করার িাধ্যনি গনড় ৩-৪ লক্ষ দিমেক টে লবি আিোমের 

অনুিমি প্রোে কনরনে। জ্ািীে লবিেীমি ২০১৬ অনুর্ােী ২০১৭-২০১৮ অর্ থবেনর বাাংলানেনশ 

অপমরনশামধি লবনির িামহো ১৬.২১ লক্ষ দিমেক টে। ২০১৬-১৭ অর্ থবেনর অপমরনশামধি লবনির 

িামহো মেল ১৫.৭৬ লক্ষ দিমেক টে। স্থােীে উৎপােে িারা এ িামহো পূরি ো হওোে সরকার ৫ লক্ষ 

দিমেক টে লবি আিোমের অনুিমি প্রোে কনরনে।  
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০৩. জ্ািীে লবিেীমির ৬.১৬.১ উপধারাে লবি আিোমের মবষনে “অিযাবশ্যকীে দক্ষত্র োড়া ক্রুে 

লবি আিোমের অনুিমি দেো র্ানবো। লবি আিোমের দক্ষনত্র মশে িন্ত্রিালনের সুপামরশ প্রনোজ্ে 

হনব। প্রাকৃমিক দূনর্ থানগর কারনি বাৎসমরক লক্ষযিাত্রা অনুর্ােী লবি উৎপােে ো হনল লবি আিোমের 

মবষনে জ্ািীে লবিেীমির লবনির িামহো মেরুপে, লবিেীমি বাস্তবােে এবাং িমেটমরাং কমিটির সিাে 

মসদ্ধান্ত গ্রহি করা হনব।” আিোমে েীমি আনেশ এর ২৬(৫৮)- উপধারা ও জ্ািীে লবিেীমি ২০১৬ এর 

৬.১৬.১ উপধারা অনুর্ােী লবি আিোমে মেমষদ্ধ। পমরনশামধি/অপমরনশামধি লবি আিোমে মেমষদ্ধ 

হওোর ফনল আপািঃ দৃমষ্টনি স্থােীে লবি িাষ মশে সুরমক্ষি িনে হনলও বাস্তনব এ মশনের সম্ভাবোনক 

ক্ষমিগ্রস্ত করা হনে। আন্তজ্থামিক বাজ্ানর প্রমি দিমেক টে অপমরনশামধি লবনির এফওমব মূল্য ৮-১৫ 

ইউএস েলার। বাাংলানেনশ প্রমি দিমেক টে লবনির উৎপােে খরি ৩০-৩৫ িামকথে েলার। উৎপােে 

খরিনক মিমত্ত ধনর এ মশনের প্রকৃি উৎপােে সুমবধা বাাংলানেনশ দেই। লবি দর্নহতু মবকেহীে একটি 

অিযাবশ্যকীে পে িাই এ মশনের তুলোমূলক সুমবধা ো র্াকনলও র্র্ার্র্ সুরক্ষা প্রোে করা উমিি।  

০৪।  ২০১৭-২০১৮ অর্ থবেনর জ্ািীে রাজ্স্ব দবানে থর আিোমে শুল্ক পর্ থানলািোে দেখা র্াে, লবি 

আিোমেনি ২৫% মসমে ও ২০% এসমেসহ দিাট ৮৯.৪২% হানর শুল্ক আনরামপি আনে। 

অপমরনশামধি লবনির আন্তজ্থামিক বাজ্ারমূল্যনক মিমত্ত ধনর দিইট, আিোমে শুল্ক, বীিা ও অন্যান্য 

খরি দর্াগ কনর প্রমি দিমেক টে অপমরনশামধি লবনির আিোমে মূল্য ও স্থােীেিানব উৎপামেি 

অপমরনশামধি লবনির উৎপােে খরি মেনম্নর স্মারমি-১ এ দেখানো হনলা: 

Import cost Per MT  Local Production  Cost  

Sl

.  

Particulars Ass. 

Value 

Per $ TK SL. Particulars TK 

1 C&F Price $ 30  82.5 2475.00 1 Labor 42,000 

2 CD (25%)   618.75 2 Water Pump 18,000 

3 RD (3%)   74.25 3 Polythene 15,000 

4 SD (20%)   633.60 4 Land Rent 50,000 

5 VAT (15%)   570.24 5 Roller 3,000 

6 AIT (5%)   123.75 6 Other 5,000 

7 ATV (4%)   192.62 7 Total Cost 133,000 

 Total Tax 

Incident 

89.42%   2213.21 8 Production Per Acre   22 MT 

 Value After Tax   4688.21    

Other Charges     

1 River Dues with Vat 39.60 

2 LC opening Commission 24.75 

3 Insurance Premium 24.75 

4 C&F agent Charge 15.00 

5 Stevedore Bill 60.00 

6 Surveyor Bill 20.00 

7 Water Coaster Fare 745.80 

8 Bank Interest 12% ( 2 Month) 49.50 

9 Misc. Exp. 24.75 

 Total Other Charges 1004.15 

 Net Price Per MT 5692.36 9 Production Per MT  6045 
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Import cost Per MT  Local Production  Cost  

 Net Price Per KG 5.69  Net Price Per KG 6.045 

উৎস: লবি িাষী, জ্ািীে রাজ্স্ব দবাে থ ও বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে 

০৫. লবি আিোমে মেমষদ্ধ র্াকার ফনল স্থােীে উৎপােেকারী অমিিাত্রাে সুরমক্ষি হওোে স্থােীেিানব 

উৎপামেি অপমরনশামধি লবনির মূল্য উৎপােে খরি অনপক্ষা অনেক দবমশ োনি মেধ থামরি হনে। 

অপমরনশামধি লবনির উৎপােে খরি বৃমদ্ধর ফনল পমরনশামধি লবনির মূল্য বৃমদ্ধ পানে। এ োড়া, 

আন্তজ্থামিক বাজ্ারের অনপক্ষা স্থােীে বাজ্ানর অপমরনশামধি লবনির মূল্য দবশী হওোে আন্তজ্থামিক 

বাজ্ার দর্নক দসামেোি সালনফট এর োনি দসামেোি দক্লারাইে আিোমে হনে। এনি সরকার মবপুল 

পমরিাি রাজ্স্ব হারানে। িাোেিার দর্নক অপমরনশামধি লবনির অোনুষ্ঠামেক বামিজ্য উৎসামহি 

হনে। স্থােীে অসাধু ব্যবসােীগি দসামেোি দক্লারাইে-এর সানর্ দসামেোি সালনফট মিমশনে 

বাজ্ারজ্াি করার ফনল িানুনষর স্বাস্থয ঝুঁমক বাড়নে। সীিান্ত দজ্লাসমূনহ স্থােীেিানব উৎপামেি 

পমরনশামধি লবি িানের বাজ্ার হারানে। কারি স্থােীে মূনল্যর দিনে প্রাে অনধ থক মূনল্য িারিীে লবি 

পাওো র্াে মবধাে সীিান্তবিী দজ্লাে িারিীে লবনির সরবরাহ বৃমদ্ধ পানে।  

০৬.  অপমরনশামধি লবনির আিোমে মেমষদ্ধ র্াকাে স্থােীে লবি উৎপােেকারী িাষীরা িানের 

উৎপামেি লবনির প্রকৃি মূল্য দর্নক বমঞ্চি হনে। লবি উৎপােে হওোর সানর্ সানর্ িধ্যস্বত্ত্বনিাগীনের 

হানি িনল র্াওোে িধ্যস্বত্ত্বনিাগীরা স্থােীে উৎপামেি লবনির মূল্য মেধ থারিকারীর ভূমিকা পালে কনর। 

শুধু িাই েে িামহোর মবপরীনি সরবরাহ কি র্াকাে স্থােীে িাষীরা গুিগিিানের মেনক দৃমষ্ট ো মেনে 

উৎপােনের পমরিানির প্রমি দৃমষ্ট আনরাপ কনর। ফনল স্থােীেিানব উৎপামেি লবনির প্রমক্রোজ্ািকরি 

ক্ষমি বৃমদ্ধ পাে এবাং প্রমক্রোজ্ািকরনি ব্যবিৃি দিমশোমরনজ্র রক্ষিানবক্ষি খরি বৃমদ্ধ পাে। র্ার ফনল 

স্থােীেিানব উৎপামেি অপমরনশামধি লবি ব্যবহার কনর পমরনশামধি লবি উৎপােনে বাাংলানেনশ 

লবনির উৎপােে খরি বৃমদ্ধ পানে।  

০৭.  স্থােীে লবি মশেনক সুরক্ষা প্রোনের মেমিত্ত অপমরনশামধি লবনির আিোমেনক মেমষদ্ধ কনর রাখা 

হনেনে। অন্যমেনক সরকার অপমরনশামধি লবনির স্থােীে উৎপােনে র্াটমি হনল আিোমের অনুিমি 

প্রোে কনর। এ দক্ষনত্র লবি আিোমেনি মবদ্যিাে শুল্ক হার মবনবিোে ৮৯.৪২% শুল্ক প্রোে করনি হে। 

স্থােীেিানব উৎপামেি এক দিমেক টে অপমরনশামধি লবনির উৎপােে খরি প্রাে ৬,০৪৫ টাকা। প্রমি 

দকমজ্র মূল্য োঁড়াে ৬.০৪ টাকা। বিথিাে আন্তজ্থামিক বাজ্ারের মবনবিোে মস.এে.এফ িট্টগ্রাি প্রমি 

দিমেক টে অপমরনশামধি লবনির মূল্য ৩০ ইউ.এস েলার। এর সানর্ মবদ্যিাে শুল্ক হার ৮৯.৪২% ও 

অন্যান্য খরি দর্াগ কনর এক দিমেক টনের মূল্য োঁড়াে ৫,৬৯২.৩৬ টাকা। প্রমি দকমজ্র মূল্য োঁড়াে 

প্রাে ৫.৬৯ টাকা।  
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০৮.  সরকার স্থােীে লবি িাষীনেরনক িানের উৎপােে খরি অনপক্ষা অমধক পমরিাি সুরক্ষা প্রোে 

কনর অপমরনশামধি লবনির আিোমে উনু্মি করনল স্থােীে লবি িাষীর ক্ষমিগ্রস্ত হওোর সম্ভাবো দেই। 

বিথিানে লবি আিোমেনি ২০% হানর সম্পূরক শুল্ক (এসমে) আনরামপি রনেনে। মবদ্যিাে এসমে 

২০% দর্নক বৃমদ্ধ কনর ৩০% করা হনল প্রমি দকমজ্ অপমরনশামধি লবনির আিোমে মূল্য োঁড়ানব 

৬.০৭ টাকা। এসমে ৩০% করা হনল সব থনিাট আিোমে শুল্ক োঁড়ানব ১০৪.৭৯% র্া মবদ্যিাে হার 

অনপক্ষা ১৫% দবশী। অপমরনশামধি লবনির আিোমে উনু্মি করা হনল স্থােীে উৎপােেকারী 

গুিগিিােসম্পন্ন অপমরনশামধি লবি উৎপােনে সক্ষি হনব। বাজ্ানর অপমরনশামধি লবনির সরবরাহ 

বৃমদ্ধ পানব। অপমরনশামধি লবনির অোনুষ্ঠামেক বামিজ্য বন্ধ হনব। অসিয দর্াষিার িাধ্যনি দসামেোি 

সালনফনটর পমরবনিথ দসামেোি দক্লারাইে আিোমে বন্ধ হনব। সরকানরর রাজ্স্ব বৃমদ্ধ পানব এবাং 

পমরনশামধি লবনির উৎপােে খরি হ্রাস পানব। দিািা সাধারি দর্ৌমিক মূনল্য পমরনশামধি লবি ক্রে 

করনি সক্ষি হনব।  

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের সুপামরশ মেম্নরূপ: 

অপমরনশামধি লবি আিোমেনি মবদ্যিাে সম্পূরক শুল্ক (এসমে) ২০% দর্নক বৃমদ্ধ কনর ৩০% 

মেধ থারিপূব থক অপমরনশামধি লবনির আিোমে উনু্মি করা দর্নি পানর।  

 

৩. িমেটমরাং দসল: 

অিযাবশ্যকীে পে মবপিে ‘িমেটমরাং দসল’ ২০১৭-১৮ অর্ থবেনর মেম্নরূপ সুপামরশ দপ্ররি কনর:  

)১ ( অিযাবশ্যকীে পে দেঁোজ্-এর বিথিাে বাজ্ার পমরমস্থমি মবষনে প্রমিনবেে;  

)২ ( ফটি থফাইে রাইস কানে থল (পুমষ্ট িানলর কানে থল) রপ্তামের অনুিমি প্রোে মবষনে প্রমিনবেে; 

)৩ (  মিমের বাজ্ার মস্থমিশীল রাখার লনক্ষয বাাংলানেশ মিমে ও খাদ্য মশে কনপ থানরশে কর্তথক ১.০০ (এক) লক্ষ 

দি. টে (১০%) সাো মিমে আিোমে মবষনে প্রমিনবেে; 

(৪) অিযাবশ্যকীে পে দিাজ্য দিনলর বাজ্ার পমরমস্থমির উপর অনটাবর, ২০১৭ িানসর পর্ থনবক্ষি প্রমিনবেে ; 

(৫)অিযাবশ্যকীে পে পমরনশামধি দিাজ্য ত্রিল রপ্তামেনি িিািি প্রোনের মবষনে প্রমিনবেে; 

(৬) আিোমে েীমি আনেশ (২০১৫-২০১৮) এর ৬ষ্ঠ অধ্যাে সাংনশাধে  প্রোনের মবষনে প্রমিনবেে বামিজ্য 

িন্ত্রিালনে দপ্ররি করা হনেনে; 

(৭) অপমরনশামধি/দবাল্ডার লবি আিোমের মবষনে বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের িিািি দপ্ররি । 
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৪. সিীক্ষা প্রমিনবেনের খমিোে: 

২০১৭-১৮ অর্ থবেনর বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের বামিজ্য েীমি মবিাগ কর্তথক সম্পন্ন সিীক্ষা 

প্রমিনবেনের খমিোে মেম্নরূপ:   

  
৪.১ Study on Bee Keeping and Honey Export Potentials: A 

Bangladesh Perspective. 

 
প্রাকৃমিকিানব প্রমক্রোজ্াি এবাং অমধক গুিাগুি সম্পন্ন একটি খাবার হনে িধু । মবনশ্বর অমধকাাংশ 

দেনশই কিনবশী িধু পাওো র্াে।  বাাংলানেনশ দর্ সকল এলাকাে সমরষা, ধমেো এবাং কামলমজ্রা িাষ 

করা হে ঐ সকল এলাকাে বামিমজ্যকিানব সীমিি আকানর িধু িাষ করা হে। িাোড়া সুন্দরবনে 

বহুমেে আনগ দর্নকই দিৌোলীরা িধু সাংগ্রহ কনর আসনে । ইোমোং সুন্দরবে এলাকােও কানঠর বানের 

িাধ্যনি িধু িাষ করা হে । দেনশর বোঞ্চল এলাকাসমূহ এবাং িাষকৃি শষ্য দক্ষি অনুর্ােী দেনশ প্রমি 

বের প্রাে ১ লক্ষ দি.টে িধু উৎপােে করা সম্ভব। মবগি বের ২০১৭ সনে িধু উৎপােে হনেনে প্রাে  

১৮,০০০ দি.টে । দেনশর িধুর গুিাগুি িাল এবাং িধুর বহুিামত্রক ব্যবহার রনেনে। দর্িে: খাবার 

মহনসনব, প্রসাধমে এবাং ঔষধ ত্রিমরনি িধু কার্ থকমর উপাোে মহনসনব ব্যবিৃি হে। বিথিানে 

বাাংলানেনশর িধু িারি, িালনেমশো ও জ্াপানে অে পমরিানি  রপ্তামে হনে। িধু িাষ বৃমদ্ধ দপনল এর 

রপ্তামে বৃমদ্ধ করা সম্ভব।   

উনিখনর্াগ্য সুপামরশসমূহ: 

 ১. প্রকৃি দিৌ খািামরনের দেনশ অর্বা মবনেনশ পর্ থােক্রনি দেমোং এর ব্যবস্হা গ্রহি; 

 ২. কৃমষ িন্ত্রিালনের অধীনে একটি স্হােী দেমোং দসন্টার স্হাপে  করা প্রনোজ্ে;  

৩. দজ্লামিমত্তক কৃমষ সম্প্রসারি অমধেপ্তনরর কি থকিথা ও উপনজ্লা মেব থাহী অমফসার সুষিিানব দিৌ 

বাে স্হাপনে  সহােিা করনব; 

 ৪. দেনশর প্রমিটি টিমি িযানেনল, বাাংলানেশ দবিানর ‘দিৌ িামের িাধ্যনি পরাগােনের ফনল ফসনলর 

ফলে অনেক বৃমদ্ধ পাে’ মবষেটি প্রিার করা;  

৫. িধুর মবদ্যিাে পাইকামর মূল্য বৃমদ্ধকরি;  

৬. দিৌ খািামরনের জ্ন্য বাাংলানেশ ব্যাাংক হনি ঋি সহােিা িালুকরি; 

৭. কৃমষ সম্প্রসারি অমধেপ্তনরর মেকট দর্নক সেে গ্রহিপূব থক বাাংলানেশ মিমে ও খাদ্য মশনের অধীে 

মিমের মিলগুমলর মেকট দর্নক ‘মিল দগট’ মূনল্য দিৌিাষীনের মিমে প্রোনের ব্যবস্হা করা; 

৮. উন্নি জ্ানির রািী দিৌিামে আিোমের ব্যবস্হাকরি;  

৯. উন্নি মবনশ্বর িি স্বাস্হযসম্মি দিৌবাে ব্যবহানরর পরািশ থ প্রোে; 

১০. দিৌিামষগিনক ফুেনগ্রে কেনটইোর ব্যবহানরর মেনে থশ প্রোে; 
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১১. মবশুদ্ধ িধু উৎপােে, মবপিে ও িাে মেেন্ত্রি-এর জ্ন্য কৃমষ িন্ত্রিালনের অধীে একটি স্হােী 

মেেন্ত্রিকারী সাংস্হার  প্রনোজ্ে এবাং 

১২. দিািা অমধকার সাংরক্ষি অমধেপ্তর কর্তথক িানে িানে িধু ব্যবসামেনের িধু পরীক্ষা করা 

প্রনোজ্ে; প্রভৃমি। 

৪.২ Study on Mango Cultivation in Bangladesh: Present Scenario 

& Export Prospects 

 

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের ২০১৭-১৮ অর্ থ বেনরর বামষ থক কি থসম্পােে চুমির আওিাে Mango 

Cultivation in Bangladesh: Present Scenario & Export Prospects শীষ থক গনবষিাকি থটি 

গ্রহি করা হে। বাাংলানেশ বিথিানে আি উৎপােনে মবনশ্বর িনধ্য েবি স্থানে র্াকনলও এই আি মবশ্ব 

বাজ্ানর স্থাে কনর মেনি পারনে ো অর্বা িার সঠিক উনদ্দযাগ গ্রহি করা হনেো। বাাংলানেনশ 

উৎপামেি আি রপ্তামের সম্ভাবো ও িার িমবষ্যি মেনে ইনিাপূনব থ দকাে গনবষিাকি থও পমরিামলি 

হেমে। এই গনবষিাকি থটির িাধ্যনি আি উৎপােে, রপ্তামে সম্ভাবো এবাং রপ্তামেনি প্রমিবন্ধকিাসমূনহর 

একটি সম্যক মিত্র ফুনট উনঠনে র্া প্রমিফমলি হনেনে এর সুপামরশিালাে।  

 

উনিখনর্াগ্য সুপামরশসমূহ: 

১. বাাংলানেনশ আন্তজ্থামিক িােসম্পন্ন মেরাপে আি িানষর এবাং আি বাজ্ারজ্ািকরি ও িানকথটিাং 

এর প্রযাকটিস িালু করা প্রনোজ্ে; 

২. বাাংলানেনশ মেরাপে আি উৎপােে প্রমক্রো িালু করার প্রনোজ্েীে ব্যবস্থা গ্রহনির জ্ন্য সরকামর 

পর্ থানে উনদ্দযাগ গ্রহি করা প্রনোজ্ে; 

৩. কীটোশক, ফল সাংরক্ষি ও পাকানোর রাসােমেক উপাোেগুনলা ব্যবহানরর দক্ষনত্র সিকথিা 

অবলম্বনের জ্ন্য আি িাষীনের প্রনোজ্েীে প্রমশক্ষি প্রোে করনি হনব; 

৪. ফল পাকানোর জ্ন্য সরকামর পর্ থানে আি উৎপােেশীল এলাকাে একামধক ‘ফল পাকানো দিম্বার’ 

প্রমিষ্ঠা করনি হনব; 

৫. আি সাংরক্ষনির জ্ন্য সরকামর পর্ থানে আি উৎপােেশীল এলাকাে আন্তজ্থামিক িােসম্পন্ন একামধক 

‘আি সাংরক্ষিাগার’ প্রমিষ্ঠা করনি হনব; 

৬. বিথিাে মবনশ্ব আি পাকানোর জ্ন্য সবিাইনি মেিথরনর্াগ্য রসােমেক উপকরি মহনসনব মবনবমিি হে 

‘ইনর্াফে (সূত্র: হরনটে ফাউনন্ডশে, বাাংলানেশ)’। এটি মকিানব সঠিক উপানে প্রনোগ করা র্াে, িার 

সঠিক প্রমশক্ষি আি িাষীনেরনক দেবার প্রনোজ্েীে উনদ্দযাগ সরকামরিানব গ্রহি করনি হনব; 

৭. আন্তজ্থামিক িােসম্পন্ন রপ্তামে উপনর্াগী আি উৎপােনের জ্ন্য আি িাষীনেরনক সরকামরিানব 

উৎসামহি করনি হনব। এজ্ন্য প্রনোজ্েীে প্রমশক্ষি ও কারীগরী সহােিা সরকামরিানব আি িাষীনের 
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প্রোে করনি হনব। প্রনোজ্নে রপ্তামে উপনর্াগী আি উৎপােনের জ্ন্য আলাোিানব সরকামর প্রনিােোর 

ব্যবস্থা গ্রহি করনি হনব; 

৮. আি প্রমক্রোজ্ািকরি েযান্ট স্থাপনে আি িাষীনের সহােিা করার জ্ন্য সহজ্ ব্যাাংক দলানের 

ব্যবস্থা সরকামর পর্ থানে গ্রহি করনি হনব; 

৯. সঠিক গনবষিার িাধ্যনি আি উৎপােনের সিেসীিা বাড়ানি হনব এবাং বেনরর ১২ িাস র্ানি আি 

উৎপােে করা সম্ভব হে দস জ্ািীে প্রজ্ামির উদ্ভাবে করনি হনব। এ মবষনে প্রনোজ্েীে সহনর্াগীিা ও 

পৃষ্ঠনপাষকিার উনদ্দযাগ সরকামরিানব গ্রহি করনি হনব; 

১০. সুস্থয, স্বাস্থযসম্মি ও পুষ্ট আি উৎপােনের জ্ন্য শুল্ক মুি িানব ‘ফ্রুট ব্যাগ’ আিোমে করার 

অনুিমি প্রোে করনি হনব; 

১১. আি রপ্তামেকারকনের আি রপ্তামেনি সুমবধামে প্রোনের লনক্ষয সরকামরিানব আি 

রপ্তামেকারকনের কানগ থা পমরবহে ও এোর-দিইট সহােিা প্রোে করনি হনব। এোড়া, দর্ সকল দেশীে 

মবিাে বন্দর দর্নক আন্তজ্থামিক ফ্লাইট ও কানগ থা র্াে, দসসকল মবিাে বন্দর দর্নক আি রপ্তামের ব্যবস্থা 

করা সহ মবিােবন্দরগুনলার কানগ থা কিনেে এলাকানি আি সাংরক্ষনির জ্ন্য দকাল্ড দোনরনজ্র ব্যবস্থা 

করনি হনব; 

১২. সরকামর পৃষ্ঠনপাষকিাে আি রপ্তামের জ্ন্য এেনপাট থ মিনলজ্ প্রমিষ্ঠা করনি হনব; 

১৩. শুল্ক মুিিানব দরমিজ্ানরটর িযাে, কানগ থা ও কেনটইোর আিোমের সুমবধামে আি 

রপ্তামেকারকনের প্রোে করনি হনব; 

১৪. আি রপ্তামেনি ব্যবিৃি প্যানকমজ্াং ব্যবস্থাপোর দক্ষনত্র মেউটি র-ব্যাক মসনেিনক আরও সহজ্ 

করনি হনব এবাং দকাোমলটি প্যানকমজ্াং এর জ্ন্য প্রনোজ্েীে আমর্ থক সহােিা/প্রনোেোর ব্যবস্থা 

সরকামরিানব গ্রহি করনি হনব; 

১৫. দেশীে আনির বাজ্ার মবনেনশ সম্প্রসারনির জ্ন্য আি রপ্তামেকারকনেরনক সরকামরিানব সহােিা 

করনি হনব, প্রভৃমি। 

    

৪.৩ Study on Potato Cultivation in Bangladesh: Present Scenario 

& Export Prospects 
 

 

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের ২০১৭-১৮ অর্ থ বেনরর বামষ থক কি থসম্পােে চুমির আওিাে Potato 

Cultivation in Bangladesh: Present Scenario & Export Prospects শীষ থক গনবষিাকি থটি 

গ্রহি করা হে। বাাংলানেনশ প্রচুর পমরিানে আলু উৎপামেি হনলও এই আলু বিথিানে মবশ্ব বাজ্ানর স্থাে 

কনর মেনি পারনে ো অর্বা িার সঠিক উনদ্দযাগ গ্রহি করা হনেো। বাাংলানেনশ উৎপামেি আলু 

ইনিাপূনব থ রামশো, মিনেিোি, মেলাংকা, মফমলপাইে প্রভৃমি দেনশ রপ্তামে হনলও বিথিানে িা বন্ধ 
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রনেনে। বাাংলানেনশর আলু রপ্তামের সম্ভাবো ও িার িমবষ্যি মেনে ইনিাপূনব থ দকাে গনবষিাকি থও 

পমরিামলি হেমে। এই গনবষিাকি থটির িাধ্যনি আলু উৎপােে, রপ্তামে সম্ভাবো এবাং রপ্তামেনি 

প্রমিবন্ধকিাসমূনহর একটি সম্যক মিত্র ফুনট উনঠনে র্া প্রমিফমলি হনেনে এর সুপামরশিালাে।  

 

উনিখনর্াগ্য সুপামরশসমূহ: 

১. মবমবধ প্রজ্ামির আলু অবমুিকরি: 

প্রমি দুই বের পর পর পরীক্ষামূলক প্রজ্ামি অবমুিকরনির ব্যবস্থা গ্রহি করা প্রনোজ্ে। জ্ািীে বীজ্ 

দবাে থ কর্তথক এ সিেসীিা ০৫ বের মহনসনব বিথিানে ধায্যথ করা আনে; 

দকাে প্রজ্ামি অবমুিকরনির পর আরও মিে বের িার প্রানোমগক সিেসীিা জ্ািীে বীজ্ দবাে থ কর্তথক 

ধায্যথ করা আনে। অর্ থাৎ, নুিে প্রজ্ামি অবমুিকরি এবাং িার পরীক্ষি কার্ থক্রি সম্পন্ন হনি দিাট আট 

বের সিে প্রনোজ্ে (বিথিানের েীমিিালা অনুর্ােী)। এি দবশী সিেকাল ধনর দকাে আলুর প্রজ্ামি 

আন্তজ্থামিক বাজ্ানর প্রিমলি র্ানকো মবধাে এসিেসীিার পমরবিথে ও সাংমক্ষপ্তকরি প্রনোজ্ে; 

পরীক্ষামূলক গনবষিা কানজ্র জ্ন্য নূেিি ২৫ (েঁমিশ) দি.টে নুিে প্রজ্ামির আলুর আিোমের 

অনুিমি প্রোে প্রনোজ্ে কারি, সাগরপনর্ দর্সকল কেনটইোর আন্তজ্থামিক পে পমরবহি কনর, 

দসগুনলার দকােটি-ই ২৫ দি.টে এর েীনি পে পমরবহি কনর ো; 

পরীক্ষামূলক কানজ্ ব্যবিৃি ইউনরাপীে িহানেশ দর্নক আগি সকল প্রজ্ামির আলু আিোমের দক্ষনত্র 

সাইনটা-দসমেটামর মবমধ-মেনষধ মশমর্ল করা প্রনোজ্ে কারি, ইউনরাপীে িহানেশ দর্নক আগি দকাে 

প্রজ্ামির আলুর িনধ্যই সাইনটা-দসমেটামর সাংক্রান্ত দকাে দরাগ বা জ্ীবানুর সাংক্রিনের অমস্তত্ব/লক্ষি 

ইনিাপূনব থ খু ুঁনজ্ পাওো র্ােমে এবাং এ প্রজ্ামির আলুসমূহ সব থো উৎপােেশীলিার মেক দর্নক শীষ থস্থানে 

অবস্থাে কনর র্ানক;  

নুিে আলুর প্রজ্ামি অবমুিকরনির দক্ষনত্র দেশীে বাজ্ার এবাং আন্তজ্থামিক বাজ্ার এ দু’দের মেনকই 

েজ্র রাখা প্রনোজ্ে; 

নুিে আলুর প্রজ্ামি পরীক্ষি এবাং মূল্যােনের জ্ন্য বাাংলানেশ কৃমষ গনবষিা ইন্সটিটিউনটর কন্দাল 

ফসল গনবষিা দকন্দ্র (TCRC)-এর সানর্ পাবমলক-প্রাইনিট পাট থোরমশপ প্রনোজ্ে; 

নুিে অবমুিকৃি আলুর প্রজ্ামিসমূনহর পেগি ব্যবহামরকমেকসমূহ (দকাে আলু মেনে মক মক হে, 

দর্িে: দিঞ্চ িাই/মিপস/দফ্লকস/মক্রসপস/োি থ প্রভৃমি) উনিখপূব থক িা আলু প্রনসসর/গনবষক/িাষীনের 

মেকট তুনল ধরা প্রনোজ্ে অর্ থাৎ প্রজ্ামি অবমুিকরনির পাশাপামশ িার প্রনিাশে করা সরকামরিানবই 

প্রনোজ্ে; 

আলু পমরিি হবার ৭০-৮০ মেে পূনব থই দকাে আলু রপ্তামিনর্াগ্য িা মেধ থারি করা প্রনোজ্ে; 

আলু উৎপােে প্রমক্রো দ্রুিির করার জ্ন্য দপাে হারনিে দটকেলমজ্ ব্যবহার করা প্রনোজ্ে।  
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২. কামরগমর/প্রযুমিগি/গুিগি/উপাোেগি িানোন্নেে: 

নুিে প্রজ্ামির আলুর িনধ্য জ্লীে উপাোে এবাং গ্লুনকাজ্/সুগার-এর পমরিাি হ্রাস করার উনদ্দযাগ গ্রহি 

করা প্রনোজ্ে; 

আলু দক্ষি হনি ফসল উৎপােনের পর আলু উৎপােনের মূল উপকরি (িা আলু এবাং িার সরাসমর 

শাখা প্রজ্ামি), উপাজ্ািসমূহ সাংরক্ষি করা প্রনোজ্ে; 

রপ্তামি উপনর্াগী আলু উৎপােনে িাষীনের উিুদ্ধকরি, প্রভৃমি।  

৩. TCRC-এর গনবষিার িানোন্নেে: 

TCRC-এর জ্েবল বৃমদ্ধকরি; 

TCRC-এর গনবষিা বানজ্ট বৃমদ্ধকরি, প্রভৃমি। 

৪. আলু উৎপােে ব্যবস্থার উন্নেে: 

এক দিৌসুি হনি আনরক দিৌসুনির আলু িানষর িধ্যকার সিে ব্যবধাে কিানোর জ্ন্য বীজ্ সরবরাহ 

ব্যবস্থার উন্নমি সাধে করনি হনব; 

আলু উৎপােনের জ্ন্য প্রনোজ্েীে আমর্ থক ঋনির ব্যবস্থা সিেিি করনি হনব; 

আলু উৎপােনের জ্ন্য যুনগাপনর্াগী কামরগমর প্রমশক্ষি ও সহােিা প্রোনের িাধ্যনি আলু িাষীনেরনক 

উন্নি প্রযুমির সানর্ পমরমিি করানো ও িার ব্যবহার সহজ্লিয করা প্রনোজ্ে।  

৫. িযালু দিইে ব্যবস্থাপোর উন্নেে: 

আলু উৎপােে এবাং উৎপােে পরবিী সকল ব্যবস্থাপোর পর্ থনবক্ষনির ব্যবস্থা গ্রহি করা প্রনোজ্ে; 

আলু উৎপােে পরবিী ক্ষমিসমূহ কিানোর ব্যবস্থা গ্রহি করা প্রনোজ্ে; 

আলু পমরবহি ও োমফক জ্যাি সাংক্রান্ত সিস্যাবলী হ্রানসর ব্যবস্থা গ্রহি করা প্রনোজ্ে; 

আলু বাজ্ারজ্ািকরনির িযানেলগুনলা সহজ্ করা প্রনোজ্ে, প্রভৃমি। 

৬. আলুর রপ্তামে ব্যবস্থার উন্নেে: 

রপ্তামে উপনর্াগী আলু বীজ্ সরবরাহকরি মেমিি করা প্রনোজ্ে; 

সরকামর ব্যবস্থাপোর িাধ্যনি রামশো, ইনন্দানেমশো, মিনেিোি, র্াইল্যান্ড, মফমলপাইে ও অন্যান্য 

রপ্তামে সম্ভাব্য দেশসমূনহ আলু রপ্তামেনি দর্সকল বাধাসমূহ রনেনে িা দূর করা প্রনোজ্ে; 

এেনপাট থ দেসটিমে দখাঁজ্ার জ্ন্য সরকামর উনদ্দযাগ প্রনোজ্ে এবাং দসসব জ্ােগাে দেশীে আলুর 

িানকথটিাং ও প্রনিাশনের উনদ্দযাগ সরকামরিানব গ্রহি করা প্রনোজ্ে; 

মবনেমশ বাজ্ানর দেশীে আলুর প্রনিাশনের দক্ষনত্র দলাবাল িযালু দিইনের মবষেটি িার্াে রাখা প্রনোজ্ে, 

প্রভৃমি। 
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৪.৪ Study on Liquefied Petroleum Gas (LPG) Industries in 

Bangladesh: Recent Scenario & Prospects. 

 

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের ২০১৭-১৮ অর্ থ বেনরর বামষ থক কি থসম্পােে চুমির আওিাে 

Liquefied Petroleum Gas (LPG) Industries in Bangladesh: Recent Scenario & 

Prospects শীষ থক গনবষিাকি থটি গ্রহি করা হে। বাাংলানেনশ বিথিানে ১৭টি এলমপমজ্ েযান্ট িালু 

রনেনে। ২০১৮ সানল আনরা সািটি নুিে এলমপমজ্ েযান্ট উৎপােনে এনসনে। বাাংলানেনশ উমদ্ভজ্ 

জ্বালামের মবকে মহনসনব এলমপমজ্ ব্যবহানরর র্নর্ষ্ট সম্ভাবো রনেনে। বাাংলানেনশ এলমপমজ্ গ্যানসর 

সম্ভাবো ও িার িমবষ্যি মেনে ইনিাপূনব থ স্বে পমরসনর গনবষিাকি থও পমরিামলি হনলও িানি 

বিথিানের বৃহৎ পমরসনরর দপ্রক্ষাপট উনঠ আনসমে। এই গনবষিাকি থটির িাধ্যনি এলমপমজ্ উৎপােে, 

দেনশ িার সম্ভাবো এবাং প্রমিবন্ধকিাসমূনহর একটি সম্যক মিত্র ফুনট উনঠনে র্া প্রমিফমলি হনেনে এর 

সুপামরশিালাে।  

উনিখনর্াগ্য সুপামরশসমূহ: 

১. এলমপমজ্র িানকথট মেিান্ড মক িা মেধ থারি করা প্রনোজ্ে এবাং এলমপমজ্র উৎপােে সক্ষিিা 

বৃমদ্ধকনে িানি ত্রবনেমশক মবমেনোগ বৃমদ্ধর ব্যবস্থা গ্রহি প্রনোজ্ে; 

২. এলমপমজ্ দসটরটির ক্রনিান্নেনের লনক্ষয সরকামরিানব এর প্রমি অমধক িাত্রাে িনোনর্াগ প্রোে 

প্রনোজ্ে; 

৩. গ্রাহক িামহোর উপর মেিথর কনর এলমপমজ্ আিোমের উপর শুল্কহার মেধ থারি করা প্রনোজ্ে; 

৪. জ্ািীে এলমপমজ্ পমলমস চূড়ান্তকরি, প্রেেি ও িার সঠিক বাস্তবােে প্রনোজ্ে; 

৫. এলমপমজ্ েযান্ট স্থাপোর সিে প্রনোজ্েীে কামরগরী মেকসমূনহর প্রমি মবনশষ সিকথিা অবলম্বে 

করা প্রনোজ্ে; 

৬. এলমপমজ্ উৎপােে, প্রনসমসাং এবাং মবিরি কার্ থক্রিটি র্ানি িনোপমল হনে দর্নি ো পানর দসজ্ন্য 

সব থো সরকামর েজ্রোমর এবাং প্রনোজ্েীে হস্তনক্ষপ সিনে সিনে প্রনোজ্ে; 

৭. হাইরাইজ্ িবেসমূনহ জ্ািীে গ্যাস মগ্রনের গ্যাস সরবরানহর সাংনর্াগ স্থাপে করা প্রনোজ্ে। এনি 

এলমপমজ্ মেমিমবউশে খরি কনি আসনব; 

৮. ১২, ২০ বা ৩০ মকনলাগ্রানির মসমলন্ডানরর পমরবনিথ র্মে বৃহৎ পমরসনর মপ্র-দপইে মিটার সামি থনসর 

িাধ্যনি এলমপমজ্ গ্যাস সরবরাহ করা র্াে, িাহনল িা গ্রাহনকর জ্ন্য অমধক আমর্ থক সােেী হনব; 

প্রভৃমি। 
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৫. বামিজ্য েীমি মবিানগর ২০১৮-১৯ অর্ থবেনরর কি থপমরকেো 

১।  দেশীে মশনের স্বার্ থ সাংরক্ষি  

কিপনক্ষ ১৬টি দেশীে মশে প্রমিষ্ঠানের স্বার্ থ রক্ষার জ্ন্য মশে প্রমিষ্ঠাে পমরেশ থে, িথ্য সাংগ্রহ, িথ্য 

মবনিষি, প্রমক্রোকরি ও সাংমিষ্ট দেকনহাল্ডারনের সানর্ সিা কনর প্রমিনবেে প্রিেে। 

২।  অিযাবশ্যকীে পনের মূল্য িোরমক  

বাাংলানেশ ব্যাাংক, িেগ্রাি কােিস হাউজ্ হনি অিযাবশ্যকীে পনের ইেবন্ড ও আউটবন্ড িথ্য-উপাত্ত 

মেনে দেশীে বাজ্ারমূল্য দর্ৌমিক পর্ থানে ও সরবরাহ সঠিক িাত্রাে আনে মকো িা মবনিষি এবাং 

রেটাস থ দর্নক আন্তজ্থামিক বাজ্ার ের সাংগ্রহ ও সাংমিষ্ট দেকনহাল্ডারনের সানর্ সিা কনর কিপনক্ষ 

০৪টি অিযাবশ্যকীে পনের মূনল্যর উপর প্রমিনবেে প্রিেে। 

৩।  গনবষিা সিীক্ষা সম্পােে 

২০১৮-১৯ অর্ থবেনর বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের বামিজ্য েীমি মবিাগ ০৩টি (Study on Textile 

Industries in Bangladesh: An Analysis on Cash Incentive upon Export, Prospect 

of Liquefied Natural Gas (LNG) Industries in Bangladesh, Prospect of Domestic 

Tobacco Industries in Bangladesh) মবষনের উপর সিীক্ষা মবষেক প্রস্তাব প্রস্তুি ও অনুনিােে, 

মলটানরিার মরমিউ, প্রশ্নপত্র প্রিেে ও সাংমিষ্ট  অাংশীজ্েনের মেকট, িথ্য সাংগ্রহ, িথ্য মবনিষি, 

প্রমক্রোকরি ও সাংমিষ্ট অাংশীজ্েনের সানর্ সিা কনর খসড়া  প্রমিনবেে প্রিেে, দসমিোর আনোজ্ে ও 

চূড়ান্ত প্রমিনবেে প্রিেে ।  
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আন্তজ্থামিক সহনর্ামগিা মবিাগ 

 

১. ভূমিকা:  

দেনশর আর্ থ-সািামজ্ক উন্নেেনক দবগবাে করার লনক্ষয বাাংলানেশ সরকার উৎপােেশীলিা এবাং 

রপ্তামে বৃমদ্ধ ও বহুমুখীকরি, আিোমের মবকে উৎপােে (Production of Import Substitutes), 

বামিজ্য ও মবমেনোগ সম্প্রসারি, অবকাঠানিা মেি থাি ও উন্নেে কি থকানন্ড েতুে গমি সঞ্চার এবাং 

জ্েগনির  জ্ীবে র্াত্রার িানোন্নেে ও োমরদ্রয মবনিািনে অমবরাি প্রোস িামলনে র্ানে। সরকানরর 

উন্নেেমুখী কি থকানন্ডর অাংশ মহনসনব কমিশনের আন্তজ্থামিক সহনর্ামগিা মবিাগ দেমশ পে রপ্তামের 

উন্নেে ও বামিজ্য সম্প্রসারনির লনক্ষয দকৌশলগি সহােিা প্রোে কনর র্ানে। বিথিাে ক্রিবধ থিাে 

বামিজ্য উোমরকরি ও মবশ্বােে প্রমক্রোর সানর্ িাল মিমলনে কাজ্ কনর র্াওোর উনদ্দনশ্য বাাংলানেশ 

ট্যামরফ কমিশনের আন্তজ্থামিক সহনর্ামগিা মবিাগ োোমবধ মি-পামক্ষক, আঞ্চমলক ও বহুপামক্ষক 

বামিজ্য চুমি এবাং অগ্রামধকারমূলক বামিজ্য চুমি (মপটিএ) ও মুি বামিজ্য চুমি (এফটিএ) সম্পৃি 

মবষে ও রপ্তামে বামিজ্য বৃমদ্ধর লনক্ষয মবমিন্ন দেনগামসনেশনের দকৌশলপত্র প্রিেনের কানজ্ মেনোমজ্ি 

রনেনে। বিথিানে বাাংলানেনশর সানর্ ৪০টির অমধক দেনশর মি-পামক্ষক এবাং ৫টি আঞ্চমলক বামিজ্য 

চুমি আনে। অমধকন্তু, মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থাসহ বহুপামক্ষক বামিজ্য চুমি ও আন্তজ্থামিক বামিজ্য সাংমিষ্ট 

মবমিন্ন মবষনেও সরকারনক প্রনোজ্েীে দেনগামসনেশে দকৌশলপত্র, সুপামরশ, পমজ্শে দপপার, িথ্য-

উপাত্ত ও ইেপুটস্ সরবরাহ কনর র্ানক। আন্তজ্থামিক সহনর্ামগিা মবিানগর ২০১৭-২০১৮ অর্ থবেনর 

সম্পামেি গুরুত্বপূি থ কাজ্সমূহ র্র্া:  

(১) আঞ্চমলক বামিজ্য চুমি সাংক্রান্ত মবষোমে (আরটিএ);  

(২) মুি বামিজ্য চুমি (এফটিএ) ও অগ্রামধকারমূলক বামিজ্য চুমি (মপটিএ) সাংক্রান্ত মবষোমে ; 

(৩) মি-পামক্ষক বামিজ্য ও বামিজ্য চুমি সাংক্রান্ত মবষোমে এবাং;  

(৪) অন্যান্য কার্ থামের  

 

     উপমরউি কার্ থামের শিকরা হার দলখমিত্র-১ এ  সাংমক্ষপ্ত মববরিী মেনম্ন দেো হনলাঃ   
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দলখমিত্র-১: ২০১৭-২০১৮ অর্ থবেনর আন্তজ্থামিক সহনর্ামগিা মবিানগর সম্পামেি গুরুত্বপূি থ কাজ্সমূনহর  

শিকরা হার 

 

 

২. আঞ্চমলক বামিজ্য ও বামিজ্য চুমি সাংক্রান্ত মবষোমে   

২.১ দব অফ দবঙ্গল ইমেমশনেটিি ফর িামেনসটরাল, দটকমেকাল এন্ড ইকেমিক দকাঅপানরশে  

(মবিসনটক)-এর আওিা’ে বাাংলানেনশর মসমেউল অব ট্যামরফ কমিটনিন্ট (Schedule of Tariff 

Commitment) এইি এস ২০০৭ হনি এইি এস ২০১৭ িাস থনে রূপান্তর।  

 
গি ৭ দি ২০১৭ মবিসনটক এর আওিাে বাাংলানেনশর ট্যামরফ মসমেউলটি (Schedule of Tariff 

Commitment) এইিএস ২০০৭ হনি এইিএস ২০১২ িাস থনে রূপান্তর মবষনে বামিজ্য িন্ত্রিালনে 

একটি সিা অনুমষ্ঠি হে। দর্নহতু জ্ানুোমর ২০১৭ দর্নক ওোল্ডথ কােিস অগ থাোইনজ্শে (World 

Customs Organization) কর্তথক প্রবমিথি এইিএস ২০১৭ িাস থনের ব্যবহার শুরু হনেনে এবাং 

বাাংলানেনশ ১ জুলাই ২০১৭ দর্নক এ িাস থনের ব্যবহার শুরু হনেনে দসনহতু সিাে এই িনি থ মসদ্ধান্ত 

গৃহীি হে দর্, বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে জ্ািীে রাজ্স্ব দবাে থ ও রপ্তামে উন্নেে বুযনরা’র সানর্ 

আনলািোক্রনি বাাংলানেনশর মসমেউলটি এইিএস ২০১৭ িাস থনে রূপান্তর করনব। প্রসঙ্গি উনিখ্য, এ 

মবষনে িারি সরকার মবিসনটক সমিবালনে পনত্রর িাধ্যনি জ্ামেনেনে দর্, ট্যামরফ কমিটনিন্ট 

(Tariff Commitment) এইিএস ২০০৭ িাস থে হনি এইিএস ২০১৭ িাস থনে রূপান্তর করা হনল 

িা অর্ থবহ হনব ো। উনিখ্য, গি ৭-৯ দসনেম্বর ২০১৫ র্াইল্যানন্ড অনুমষ্ঠি মবিসনটক (BIMSTEC)  

-এর দেে দেনগামশনেশে কমিটি (Trade Negotiation Committee)-এর ২০ িি সিার মসদ্ধান্ত 

অনুসানর বাাংলানেনশর ট্যামরফ মসমেউলটি কমিশে কর্তথক এইিএস ২০০৭ হনি এইিএস ২০১২ িাস থনে 

রূপান্তর করা হে। বামিজ্য িন্ত্রিালনের অনুনরাধক্রনি বাাংলানেনশর ট্যামরফ কমিটনিন্ট রূপান্তর করার 

লনক্ষয বামিজ্য িন্ত্রিালে, জ্ািীে রাজ্স্ব দবাে থ ও বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে এর প্রমিমেমধ সিন্বনে 

আরটিএ 

১১% 
এফটিএ ও 

মপটিএ 

১৪% 

মিপামক্ষক 

মবষোমে 

৪৯% 

মবমবধ 

২৬% 
আরটিএ 

এফটিএ ও 

মপটিএ 

মিপামক্ষক 

মবষোমে 

মবমবধ 
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গঠিি ৬ সেস্য মবমশষ্ট একটি কমিটির মসদ্ধানন্তর আনলানক কমিশে কর্তথক উি কাজ্টি মেষ্পন্ন করা হে। 

পরবিীনি বামিজ্য িন্ত্রিালে কমিশেনক উি মসমেউলটি এইিএস ২০১৭ িাস থনে রূপান্তনরর অনুনরাধ 

জ্াোনল বমি থি রূপান্তনরর মেমিত্ত ট্যামরফ কমিশে কর্তথক বামিজ্য িন্ত্রিালে, জ্ািীে রাজ্স্ব দবাে থ, রপ্তামে 

উন্নেে বুযনরা এর প্রমিমেমধ সিন্বনে পুেরাে একটি কমিটি গঠে করা হে। বাাংলানেনশর মসমেউল অব 

ট্যামরফ কমিটনিন্ট এইিএস ২০১২ িাস থে হনি এইিএস ২০১৭ িাস থনে রূপান্তরকরনি উদূ্ভি এইসএস 

দকাে সাংক্রান্ত ও অন্যান্য সিস্যাবলী সিাধানের মেমিত্ত পরবিী করিীে মেধ থারনির লনক্ষয মবগি ১৪ 

িাি থ ২০১৮ কমিটির আহবােক ও বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের সেস্য জ্োব দশখ আব্দুল িান্নাে 

(অমিমরি সমিব) এর সিাপমিনত্ব একটি সিা অনুমষ্ঠি হে। বমি থি সিার মসদ্ধানন্তর আনলানক বমি থি 

মসমেউলটি এইিএস ২০১২ হনি এইিএস ২০১৭ দি রূপান্তনরর অগ্রগমি প্রমিনবেে বামিজ্য িন্ত্রিালনে 

দপ্ররি করা হনেনে।   

 

২.২ মবিসনটক এর আওিাে পে মিমত্তক রুলস অব অমরমজ্ে (Product Specific Rules of 

Origin-PSR) সাংক্রান্ত িিািি দপ্ররি। 

মুি বামিজ্য এলাকা চুমির আওিাে রুলস অব অমরমজ্ে মেি থনের িােেন্ড (Criteria) গুনলার প্রর্িটি 

হনলা ট্যামরফ ক্লযামসমফনকশনের পমরবিথে (Change of Tariff Classification-CTC) বা ট্যামরফ 

লাইনের পমরবিথে (Tariff line shift) । ওোল্ডথ কােিস অগ থাোইনজ্শে (েমিউমসও) কর্তথক 

গুরুত্বপ্রাপ্ত এই মসটিমস (CTC) িােেন্ড রুলস অব অমরমজ্েনক সহজ্ীকরি ও সিমন্বি করনি সহােিা 

কনর এবাং মবমিন্ন দলনিনল (২,৪,৬ মেমজ্ট ইিযামে) বিথিাে এফটিএ গুনলানি ব্যপকিানব ব্যবিৃি 

হনে। এই িােেন্ড ইইউ (EU), োফটা (NAFTA), আমসোে (ASEAN) এবাং টিমপমপ (TPP)-এর 

অমরমজ্ে মেধ থারিী িনেনল ব্যবহার করা হনেনে। অন্যমেনক, সাফটা (SAFTA), মবিসনটক 

(BIMSTEC), আপটা (APTA), টিমপএস-ওআইমস (TPS-OIC), মে-৮ (D-8), আমসোে 
(ASEAN), এআইএফটিএ (AIFTA), এমসএফটিএ (ACFTA) এবাং োফটা (NAFTA)-এর 

রুলস অব অমরমজ্ে (Rules of Origin) মবনিষি করনল দেখা র্াে দর্, প্রাে প্রমিটি দক্ষনত্রই সাধারি 

রুলস (General Rules)-এর পাশাপামশ পে মিমত্তক রুলস (Product Specific Rules-PSRs) 

রনেনে। িনব আপটা-এর দক্ষনত্র মপএসআর (PSRs)-এর পমরবনিথ দসনটারাল রুলস অব অমরমজ্ে 

(Sectoral Rules of Origin) মবদ্যিাে এবাং টিমপএস-ওআইমস ও মে-৮-এ মপএসআর অন্তভু থি 

েে। উনিখ্য, সাফটা-এর দক্ষনত্র ৬ মেমজ্ট দলনিনল ১৮৯ টি সাব-দহমোং ও ৪ মেমজ্ট দলনিনল ২টি 

দহমোং, মবিসনটক-এর দক্ষনত্র ৬ মেমজ্ট দলনিনল ১৪৭ টি সাব-দহমোং মপএসআর-এর অন্তভু থি রনেনে 

র্া মবিসনটক -এর মবগি ১৯ িি দেে দেনগামশনেশে কমিটি (Trade Negotiating Committee-

TNC)-এর সিাে চূড়ান্ত করা হনেনে। বমি থি মবষে মবনিষি পুব থক বামিজ্য িন্ত্রিালনের িামহো 
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দিািানবক বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে কর্তথক মবিসনটক এর আওিাে পে মিমত্তক রুলস অব অমরমজ্ে 

(Product Specific Rules (PSR) of Origin) সাংক্রান্ত িিািি প্রস্তুি করা হনেনে। 

২.৩ সাকথ সেস্য দেশগুমলর িনধ্য অশুল্ক ও আধাশুল্ক বাঁধা দূরীকরি সাংক্রান্ত। 

সাকথ সেস্য দেশগুমলনি পে রপ্তামেনি বাাংলানেশ দর্ সব অশুল্ক বাঁধা (Non-Tariff 

Barriers) এবাং আধাশুল্ক বাঁধা (Para-Tariff Barriers) সম্মূখীে হনে িা মিমিিপূব থক 

প্রমিনবেে প্রিেেনের জ্ন্য বামিজ্য িন্ত্রিালে কমিশেনক অনুনরাধ কনর। এ মবষনে কমিশে সাকথ সেস্য 

দেশগুমলর অশুল্ক ও আধাশুল্ক বাঁধা মবষোমে সাংমিষ্ট দেনশর জ্ািীে েীমিিালা, আইে, মবমধ মবধাে ও 

দেশীে মশনের অবস্থা ও পমরনবনশর পামরপামশ্বথক অবস্থার মবমিন্ন মবষে মবনিষি কনর। প্রমিনবেনে 

দেখা র্াে দর্, সাকথ সেস্য দেশগুমলনি িযাট/মবক্রে কর, কাউন্টারিযামলাং মেউটি, মবনশষ অমিমরি 

মেউটি, মেেন্ত্রিমূলক মেউটি, লাইনসন্স মফ  মবদ্যিাে রনেনে। বমি থি আধাশুল্ক োড়া প্যানকমজ্াং মবমধ 

ব্যবস্থা, দটমোং বাধ্যবাধকিা, সাটি থমফনকশেসহ দটকমেকযাল দবমরোর টু দেে ও এসমপএস সাংক্রান্ত 

অশুল্ক বাধা রনেনে র্া বাাংলানেশ রপ্তামের দক্ষনত্র সম্মূখীে হনে র্ানক। সাকথ সেস্য দেশগুমলর িনধ্য 

অশুল্ক বাধা সৃমষ্টনি িারনির অবস্থা শীনষ থ। কৃমষ পে, িািড়া ও িািড়াজ্াি পে, ত্রিরী দপাশাকসহ 

মবমিন্ন দক্ষনত্র িারনির বাজ্ানর প্রনবনশ বাাংলানেশ অশুল্ক বাধার সম্মূখীে হনে। 

২.৪ সাফটা দসেমসটিি মলনষ্ট পনের সাংখ্যা হ্রাসকরি প্রসনঙ্গ। 

গি ১২-১৩ এমপ্রল ২০১৭ িামরনখ পামকস্তানের রাজ্ধােী ইসলািাবানে SAARC-ADB Third 

Special Meeting on Regional Economic Integration Study (Phase II) এর সিা 

অনুমষ্ঠি হে। সিাে অন্যান্য মবষনের িনধ্য সাফটা দসেমসটিি মলষ্ট এর পে হ্রাস করার মবষনে 

আনলািোে মসদ্ধান্ত গৃহীি হে দর্, SAARC এর সকল দেশসমূহ Phase III এর আওিাে দসেমসটিি 

মলষ্ট এর পে হ্রানসর লনক্ষয মরনকানেষ্ট মলষ্ট এবাং অফার মলষ্ট  ৩০ জুে ২০১৭ িামরনখর িনধ্য 

পরস্পনরর িনধ্য মবমেিে করনব। এিিাবস্থাে, বামিজ্য িন্ত্রিালনের অনুনরাধক্রনি কমিশে সাফটা 

চুমির আওিাে সেস্য দেশসমূনহর সানর্ বাাংলানেনশর মরনকানেষ্ট মলষ্ট এবাং অফার মলষ্ট মবমেিনের 

মবষনে বাাংলানেনশর সব থনশষ অবস্থাে সাংক্রান্ত প্রমিনবেে প্রিেে কনর।   

৩. মুি বামিজ্য চুমি ও অগ্রামধকারমূলক বামিজ্য চুমি সাংক্রান্ত মবষোমে:  

 

৩.১ আফগামেস্তাে, িালিীপ, দেপাল, পামকস্তাে এবাং শ্রীলাংকার সানর্ বামিজ্য সাংক্রান্ত। 

 

আফগামেস্তাে, িালিীপ, দেপাল, পামকস্তাে এবাং শ্রীলাংকার সানর্ বাাংলানেনশর মিপামক্ষক মুি বামিজ্য 

চুমির সম্ভাবো ও অন্যান্য বামিজ্য সাংক্রান্ত মবষনের উপর প্রমিনবেে প্রিেনের জ্ন্য বামিজ্য িন্ত্রিালে 

কমিশেনক অনুনরাধ কনর। এ মবষনে কমিশে আফগামেস্তাে, িালিীপ, দেপাল, পামকস্তাে এবাং 
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শ্রীলাংকার আন্তজ্থামিক বামিজ্যসহ বাাংলানেনশর সানর্ মিপামক্ষক বামিজ্য মবষে মবনিষি করা হে। 

বমি থি দেশগুমল আন্ত:বামিনজ্যর দক্ষনত্র সাফটার আওিাে আিোেীকৃি পনের উপর এক/দু’টি কনর 

দসেমসটিি মলষ্ট সাংরক্ষি কনর র্ানক। বাাংলানেনশর রপ্তামে সম্ভাবোিে পেগুমলনি বমি থি দেশগুমল 

দসেমসটিি মলষ্ট এ অন্তভু থি করাে বাাংলানেনশর রপ্তামে সিস্যার সম্মূখীে হনে র্ানক। আফগামেস্তাে, 

িালিীপ, দেপাল, পামকস্তাে এবাং শ্রীলাংকার সানর্ বাাংলানেনশর বামিজ্য বৃমদ্ধসহ অন্যান্য সহনর্ামগিা 

সম্প্রসারনির লনক্ষয কমিশে িার সুমিমন্তি িিািি প্রোে কনর। 

৩.২ বাাংলানেশ-শ্রীলাংকা'র িনধ্য মুি বামিজ্য চুমির সম্ভাব্যিা র্ািাইকরি। 

 

বাাংলানেশ-শ্রীলাংকা'র িনধ্য মুি বামিজ্য চুমি (এফটিএ) স্বাক্ষনরর লনক্ষয পনের পাশাপামশ দসবা ও 

মবমেনোগ খাি অন্তভু থি কনর জ্রুমর মিমত্তনি একটি কমম্প্রনহেমসি প্রকৃমির এফটিএর সম্ভাব্যিা র্ািাই 

প্রমিনবেে প্রিেনের জ্ন্য বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশেনক অনুনরাধ করা হে। কমিশে মবমিন্ন উৎস হনি 

িথ্য সাংগ্রহপূব থক দু’দেনশর অর্ থেীমির িালমিত্র, বামিজ্য পমরমস্থমি, শুল্ক ও অশুল্ক বাধা, মিপামক্ষক পে 

ও দসবাখানি বামিজ্য পমরমস্থমি, বাাংলানেনশর রপ্তামে সম্ভাবো, ত্রবনেমশক মবমেনোগ পমরমস্থমি ইিযামে 

মবষে পর্ থানলািো কনর মবনিষিধিী প্রমিনবেে প্রিেে কনর।  এ সম্ভাব্যিা র্ািাই প্রমিনবেনে কমিশে 

এফটিএ এর পনক্ষ অবস্থাে দেোর মসদ্ধানন্ত উপেীি হে।   

৩.৩ বাাংলানেশ দেপাল মি-পামক্ষক মপটিএ এর খসড়া প্রস্তুিকরি ও বাাংলানেনশর অফার মলে এবাং 

মরনকানেে মলে পর্ থানলািো করা।  

 

গি ২৩-২৪ জ্ানুোমর, ২০১৭ সিনে ঢাকাে অনুমষ্ঠি বাাংলানেশ-দেপাল অমিমরি সমিব/যুগ্ম-সমিব 

পর্ থানের বামিজ্য মবষেক দটকমেকযাল কমিটির সিা অনুমষ্ঠি হে। উি সিার মসদ্ধান্ত বাস্তবােনের জ্ন্য 

বাাংলানেশ দেপাল মিপামক্ষক অগ্রামধকারমূলক বামিজ্য চুমি (মপটিএ) এর একটি খসড়া প্রস্তুি করিঃ 

ইনিাপূনব থ প্রিেেকৃি  বাাংলানেনশর অফার মলে (বাাংলানেনশর বাজ্ানর দেপানলর পনের 

অগ্রামধকারমূলক সুমবধা িামলকা) ও মরনকানেে মলে (দেপানলর বাজ্ানর বাাংলানেশী পনের 

অগ্রামধকারমূলক সুমবধা িামলকা) পর্ থানলািো করার জ্ন্য বামিজ্য িন্ত্রিালে কর্তথক বাাংলানেশ ট্যামরফ 

কমিশেনক অনুনরাধ করা হে। বামিজ্য িন্ত্রিালনের অনুনরাধক্রনি প্রস্তামবি বাাংলানেশ ও দেপানলর 

িনধ্য প্রস্তামবি মপটিএ এর খসড়া ও এ চুমির আওিাে বাাংলানেনশর ১১৩ টি পনের সাংনশামধি 

মরনকানেষ্ট মলষ্ট প্রিেে করা হে। ইনিাপূনব থ প্রিীি ১০৮ টি পনের অফার মলষ্ট ইনিািনধ্য দেপাল কর্তথক 

গৃহীি হওোে আপািি এ মলষ্টটি সাংনশাধে করার প্রনোজ্ে দেই িনি থ কমিশে হনি িি প্রকাশ করা 

হে।  
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৩.৪ বাাংলানেশ ও িালনেমশো-এর িনধ্য মুি বামিজ্য চুমি-এর সম্ভাব্যিা র্ািাই সাংক্রান্ত প্রমিনবেে 

প্রিেে। 

বামিজ্য িন্ত্রিালনের অনুনরানধর দপ্রমক্ষনি বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে ২০১৭-১৮ অর্ থবেনর 

িালনেমশোর সানর্ বাাংলানেনশর মিপামক্ষক বামিজ্য বৃমদ্ধর লনক্ষয মুি বামিজ্য চুমি সম্পােনের 

সম্ভাব্যিা র্ািাই করার জ্ন্য একটি প্রমিনবেে প্রিেে কনর। উি প্রমিনবেনে বাাংলানেশ ও 

িালনেমশোর িনধ্য মুি বামিনজ্য সম্ভাব্যিা মবনিষি করনি মগনে উিে দেনশর দিৌগমলক, অর্ থনেমিক, 

ত্রবনেমশক বামিজ্য (পে ও দসবা), আঞ্চমলক বামিজ্য চুমি, শুল্কহার, রাজ্স্ব হ্রানসর সম্ভাবো, অর্ থনেমিক 

কল্যািসহ অন্যান্য মবষোমে আনলািো এবাং মবনিষি করা হে। এোড়াও োন্স প্যামসমফক পাট থোরমশপ 

এমগ্রনিন্ট (TPP)-এ িালনেমশোর অন্তভু থমির ফনল বাাংলানেনশর বামিনজ্য দকাে প্রিাব পড়নব মকো িা 

র্ািাই কনর দেখা হে। উি প্রমিনবেনে বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে মবমেনোগ এবাং দসবা বামিজ্যনক 

অন্তভূ থি করিঃ িালনেমশোর সানর্ মুি বামিজ্য চুমি সম্পােনের জ্ন্য দেনগামশনেশনের পনক্ষ িি 

দেে। উনিখ্য, প্রমিনবেেসমূনহ মবমিন্ন মসমুনলশে (Simulation) পামশ থোল ইকুইমলমেোি িনেল 

(Partial Equilibrium Model) এর জ্ন্য মবশ্ব ব্যাাংক-এর স্মাট থ সফটওেযার (SMART 

Software)-টি ব্যবহার করা হনেমেনলা । 

৩.৫ ইনন্দানেমশো কর্তথক প্রস্তামবি বাাংলানেশ-ইনন্দানেমশো অগ্রামধকারমূলক বামিজ্য চুমি (PTA) 

সম্পােনের সম্ভাব্যিা মবষনে সিীক্ষা প্রমিনবেে প্রিেে। 
 

ইনন্দানেমশোর সানর্ বাাংলানেনশর অগ্রামধকারমূলক বামিজ্য চুমি (PTA) করার উপযুিিা র্ািাই 

করার জ্ন্য বামিজ্য িন্ত্রিালে বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশেনক অনুনরাধ জ্াোে। এ দপ্রমক্ষনি বাাংলানেশ 

ট্যামরফ কমিশে ইনন্দানেমশোর অর্ থেীমির গমি প্রকৃমি, মবশ্ব বামিনজ্য ইনন্দানেমশোর অবস্থাে, 

মিপামক্ষক বামিজ্য পমরমস্থমি, শূল্ক কাঠানিা, মবমেনোগ কাঠানিা, েি বাজ্ার সাংক্রান্ত মবষেগুনলা 

পর্ থানলািো কনর। এোড়াও মবমিন্ন ইমন্ডনকটর দর্িে আরমসএ (RCA), এফনকআই (FKI) মবনিষি 

এবাং পামশ থোল ইকুইমলমেোি িনেল (Partial Equilibrium Model) এর জ্ন্য মবশ্ব ব্যাাংনকর স্মাট থ 

সফটওেযার (SMART Software) ব্যবহার কনর বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে একটি সিীক্ষা 

প্রমিনবেে প্রিেে কনর বামিজ্য িন্ত্রিালনে দপ্ররি কনর। 

৪. মি-পামক্ষক বামিজ্য ও বামিজ্য চুমি সাংক্রান্ত মবষোমে 

৪.১  বাাংলানেশ-মিশর মি-পামক্ষক পরািশ থ সিার জ্ন্য প্রমিনবেে প্রিেে। 

 

গি ২৫ িাি থ, ২০১৮ িামরনখ  বাাংলানেশ ও মিশনরর িনধ্য মিপামক্ষক পরািশ থ সিা ঢাকাে অনুমষ্ঠি 

হে। উি সিা উপলনক্ষয বামিজ্য িন্ত্রিালে দর্নক বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের মেকট একটি 

প্রমিনবেে িাওোর দপ্রমক্ষনি প্রস্তুিপূব থক দপ্ররি করা হে। উি প্রমিনবেনে দুই দেনশর অর্ থনেমিক 

পমরমস্থমি, আিোমে রপ্তামের পমরমস্থমি, আঞ্চমলক বামিজ্য পমরমস্থমি, ট্যামরফ হানরর তুলোমূলক মিত্র, 
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মিশনরর সানর্ বাাংলানেনশর তুলোমূলক বামিজ্য মিত্রসহ, মিশনর শুল্কমুি প্রনবনশর জ্ন্য একটি 

অনুনরাধ িামলকা প্রিেে করা হে। প্রমিনবেে দর্নক দেখা র্াে দর্, বাাংলানেশ দর্নক মিশনর রপ্তামেকৃি 

পনের িনধ্য ত্রিমর দপাশাক, পাট ও পাটজ্াি পে ও মসরামিক পে অন্যিি অন্যমেনক মিশর দর্নক 

আিোমেকৃি পনের িনধ্য শুকো ফল, োল, তুলা প্রভৃমি। 

৪.২ কাোো, মিশর, িরনকা, দকমেো ও েমক্ষি আমিকার ট্যামরফ দপ্রাফাইল। 

িােেীে বামিজ্য িন্ত্রীর গুরুত্বপূি থ কানজ্ ব্যবহানরর জ্ন্য কাোো, মিশর, িরনকা, দকমেো ও েমক্ষি 

আমিকার ট্যামরফ দপ্রাফাইল প্রিেনের জ্ন্য বামিজ্য িন্ত্রিালে বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের মেকট 

অনুনরাধ কনর, র্া পরবিীনি প্রস্তুিপূব থক দপ্ররি করা হে। ট্যামরফ দপ্রাফাইল প্রিেনের লনক্ষয বমি থি 

দেনশর বামিজ্য পমরমস্থমি, মিপামক্ষক মবমিজ্য ব্যবস্থা, ট্যামরফ হানরর তুলোমূলক মিত্রসহ বাাংলানেশ 

দর্নক সম্ভাব্য রপ্তামেনর্াগ্য পনের পৃর্ক পৃর্ক িামলকা প্রিেে করা হে। 

৪.৩ রামশোে পে রপ্তামের দক্ষনত্র ব্যাাংনকর িাধ্যনি দলেনেনের দক্ষনত্র সিস্যাসহ অন্যান্য সিস্যা 

মিমিিকরি। 

বাাংলানেশ ও রামশোর িনধ্য পে বামিনজ্যর দক্ষনত্র ব্যাাংমকাং সিস্যা মিমিিকরনির লনক্ষয রামশোর 

সানর্ পে বামিনজ্যর দক্ষনত্র ব্যাাংমকাং মবষেক সিস্যা সম্পনকথ মবমিন্ন অাংশীজ্ে হনি িিািি সাংগ্রহ 

কনর বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে এর িিািি প্রিেে করা হে। পে বামিনজ্যর দক্ষনত্র রপ্তামেকারকনের 

সরাসমর ঋিপত্র দখালা সম্ভব হে ো –প্রাপ্ত িনথ্যর আনলানক এরূপ প্রিীেিাে হওোে কমিশে িাঁর 

িিািনি মবষেটি বাাংলানেশ ব্যাাংকনক অবমহি করার পনক্ষ িিািি দপাষি কনর।    

 ৪.৪ মসরামিক দটমবলওোর আিোমের উপর তুরস্ক কর্তথক েতুেিানব আনরামপি অমিমরি আিোমে 

শুল্ক প্রিযাহার ও মুি বামিজ্য চুমিনি মসরামিক পে অন্তভু থি করার মবষনে বাাংলানেশ মসরামিক 

ম্যানুফাকিারাস থ এন্ড এেনপাট থাস থ এযানসামসনেশে এর আনবেে প্রসনঙ্গ।  

২০১৬ সনে তুরস্ক কর্তথক মসরামিক দটমবলওোর পে আিোমেনি ১৯% অমিমরি আিোমে শুল্ক 

আনরামপি হত্তোে তুরনস্ক বাাংলানেনশর মসরামিক পনের িামহো কনি র্াওোর দপ্রক্ষাপনট 

বাাংলানেশনক অমিমরি আিোমে শুল্ক হনি অব্যাহমি প্রোে এবাং বাাংলানেশ ও তুরনস্কর িনধ্য সম্ভাব্য 

মুি বামিজ্য চুমি (এফটিএ) দি মসরামিক পে অন্তভু থমিনি প্রনোজ্েীে ব্যবস্থা গ্রহি করার জ্ন্য 

বাাংলানেশ মসরামিক ম্যানুফাকিারাস থ এন্ড এেনপাট থাস থ এযানসামসনেশে বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশেনক 

পত্র িারফি অনুনরাধ জ্াোে। এ আনবেে পর্ থানলািো কনর দেো র্াে দর্, তুরস্ক কর্তথক আনরামপি 

অমিমরি আিোমে শুল্ক ও মেেমিি আিোমে শুল্ক মিমলনে মবশ্ববামিজ্য সাংস্থার আওিাে বাউন্ড দরট 

এর দিনে দবমশ হেমে। এিিাবস্থাে, তুরনস্কর সানর্ প্রস্তামবি মুি বামিজ্য চুমি সম্পােে করা সম্ভব 

হনল এর আওিাে মসরামিক পনে শুল্কমুি সুমবধা প্রামপ্তর লনক্ষয প্রনোজ্েীে ব্যবস্থা গ্রহি করা দর্নি 
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পানর এবাং বাাংলানেশ ও তুরনস্কর িনধ্য ফনরইে অমফস কেসানেশে (FOC) সিাে মবষেটি উপস্থাপে 

করা দর্নি পানর-এ িনি থ িি দপাষি কনর। 

৪.৫ িীনে শুল্কমুি সুমবধা প্রামপ্তর মবষনে প্রমিনবেে প্রিেে।  

িীে হনি বাাংলানেনশর ১৭ টি রপ্তামে পনে শুল্কমুি সুমবধা প্রামপ্ত ও িীে কর্তথক দর্ামষি স্বনোন্নি দেনশর 

জ্ন্য প্রনর্াজ্য মেএফমকউইএফ স্কীি (DFQF Scheme) এর আওিাে শুল্ক সুমবধা অমধকির যুমিযুি 

হনব, োমক আপটা (এমশো প্যামসমফক দেে এমগ্রনিন্ট) এর আওিাে প্রাপ্ত সুমবধা িাল হনব দস মবষনে 

গি ১১ জুলাই ২০১৭ িামরনখ বামিজ্য িন্ত্রিালনে অনুমষ্ঠি সিার মসদ্ধান্ত দিািানবক বামিজ্য িন্ত্রিালে 

ইমপমব ও এফমবমসমসআই এর সানর্ সিা কনর একটি সিীক্ষা প্রমিনবেে প্রিেনের জ্ন্য বামিজ্য 

িন্ত্রিালে কর্তথক বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশেনক অনুনরাধ করা হে। আপটা এর আওিাে দর্িে সকল 

দেনশর জ্ন্য প্রনর্াজ্য দজ্োনরল কেনসশে রনেনে, দিিমে স্বনোন্নি দেনশর জ্ন্য দস্পশাল কেনসশেও 

রনেনে। এোড়া িীে েমিওটিও স্কীনির আওিাে ক্রিবধ থিাে হানর পে অন্তভু থি কনর মিেটি ধানপ 

স্বনোন্নি দেনশর জ্ন্য শুল্কমুি সুমবধা প্রোে কনরনে। প্রর্ি ধাপ (৬১% পে) হনি মিিীে ধানপ (৯৫% 

পে) উন্নীি হওোর দক্ষনত্র িীনের শিথ মেল েমিওটিও স্কীনির এর আওিাে বমধ থি শুল্কমূি সুমবধা 

(DFQF) মেনি হনল আপটা চুমির এর আওিাে স্বনোন্নি দেনশর এর জ্ন্য প্রনর্াজ্য শুল্কমুি সুমবধা 

িযাগ কনর একটি দলটার অব এেনিঞ্জ স্বাক্ষর করনি হনব। েমিওটিও স্কীনির আওিাে রপ্তামে করনি 

হনল ৪০% িযালু এমেশে করনি হে অর্বা মসটিএইি (CTH-Change of Tariff Heading) করনি 

হে দর্খানে আপটা এর আওিাে রপ্তামেনি িযালু এমেশে করনি হে ৩৫%,। িাই েমিওটিও স্কীনির এ 

পনের কিানরজ্ দবমশ র্াকনলও এ স্কীনির রুলস অব অমরমজ্ে, আপটা চুমির রুলস অব অমরমজ্ে এর 

দিনে কঠিে বনল িনে হওোে দকাে স্কীি দবমশ গ্রহিনর্াগ্য এ মেনে সাংশে মেল। উপরন্তু বাাংলানেশ 

িীনের মেকট ১৭ টি পনে শুল্কমুি সুমবধা দিনে আসমেল। কমিশে সামব থক মবষে পর্ থানলািো কনর 

েমিওটিও স্কীনির আওিাে শুল্ক সুমবধা দেোর পনক্ষ িি প্রোে কনর। ১৭টি পনের অমধকাাংশ 

েমিওটিও স্কীনির (৯৭% পে) অন্তভু থি হওোে ১৭ টি পনে শুল্কমুি িাওোর মবষেটি স্বোংমক্রেিানব 

মেস্পন্ন হনে র্ানব।  

৪.৬ গি ৩০-৩১ দি ২০১৮ দেপানলর কাঠিন্ডুনি অনুমষ্ঠিব্য বাাংলানেশ-দেপাল বামিজ্য সমিব পর্ থানের 

সিাে বাাংলানেনশর অবস্থােপত্র প্রস্তুিকরনির লনক্ষয েীফ প্রিেে।  

গি ৩০-৩১ দি ২০১৮ সিনে দেপানলর কাঠিন্ডুনি বাাংলানেশ-দেপাল বামিজ্য সমিব পর্ থানের সিা 

অনুমষ্ঠি হনি র্ানে। উি সিা উপলনক্ষ বামিজ্য িন্ত্রিালে কর্তথক বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে এর 

মেকট একটি েীফ প্রিেনের জ্ন্য অনুনরাধ করা হে। কমিশে মবমিন্ন উৎস হনি িথ্য সাংগ্রহ কনর 
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বাাংলানেশ-দেপাল মি-পামক্ষক বামিজ্য পমরমস্থমি ও বামিজ্য সাংক্রান্ত মবষনে মিপামক্ষক 

দেনগামসনেশনের অগ্রগমির উপর প্রমিনবেে প্রিেে কনর।   

৪.৭ বাাংলানেশ ও সাংযুি আরব আমিরানির িধ্যকার  দর্ৌর্ কমিশে এর িতুর্ থ সিার জ্ন্য আনলািয 

মবষেসমুহ প্রস্তুিকরি। 

গি ৫-৬ দফব্রুোমর ২০১৮ সিনে আবুধামবনি অনুমষ্ঠি বাাংলানেশ ও সাংযুি আরব আমিরানির িনধ্য 

দর্ৌর্ কমিশনের িতুর্ থ সিার প্রাকানল সিাে আনলািয মবষে প্রিেে করার জ্ন্য বামিজ্য িন্ত্রিালে 

কর্তথক বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশেনক অনুনরাধ করা হে। কমিশে মবমিন্ন উৎস হনি িথ্য সাংগ্রহ কনর 

বাাংলানেশ-সাংযুি আরব আমিরাি এর মি-পামক্ষক বামিজ্য পমরমস্থমি ও বামিজ্য সাংক্রান্ত মবষে 

মবনবিোে মেনে আনলািয মবষে সম্পমকথি প্রস্তাবো প্রিেে কনর।  

৪.৮ বাাংলানেশ ও ইরানের িনধ্য স্বাক্ষমরি অগ্রামধকারমূলক বামিজ্য চুমি সাংক্রান্ত কার্ থামে 

 

বাাংলানেশ ও ইরানের িনধ্য সম্পামেি অগ্রামধকারমূলক বামিজ্য চুমিটি ২০০৬ সানল স্বাক্ষমরি হে। 

উি অগ্রামধকারমূলক বামিজ্য চুমিটির অনুনেে-২০ অনুর্ােী রুলস অফ অমরমজ্ে (Rules of 

Origin) এর মবষনে দেনগামশনেসে ফলপ্রসূ করার লনক্ষয বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে সব থনশষ ২০১৪ 

সানল রুলস অফ অমরমজ্ে চুমির একটি খসড়া প্রস্তুিকনর। ইমিিনধ্য েীর্ থমেে অমিবামহি হওোে 

অাংশীজ্েনের িিািি পুেরাে দেো আবশ্যক হওোে, বামিজ্য িন্ত্রিালে কমিশনের প্রস্তুিকৃি খসড়ার 

উপর অাংশীজ্েনের িিািি মেনে িার মিমত্তনি চুমির খসড়া প্রনোজ্ে অনুর্ােী সাংনশাধে কনর দপ্ররি 

করনি অনুনরাধ জ্াোে। এর মিমত্তনি গি ২৮ মেনসম্বর, ২০১৭ িামরনখ সাংমিষ্ট অাংশীজ্েনের মেনে 

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনে আনোমজ্ি সিাে প্রাপ্ত িিািনির মিমত্তনি ২০১৪ সানল দপ্রমরি খসড়াটি 

পর্ থানলািোপূব থক পুেরাে একটি সিমন্বি চুড়ান্ত খসড়া প্রস্তুি কনর বামিজ্য িন্ত্রিালনে দপ্ররি করা হে। 

এোড়াও অগ্রামধকারমূলক বামিজ্য চুমিটির আওিাে ইরানের মেকট শুল্ক সুমবধা প্রামপ্তর জ্ন্য পূনব থ 

দপ্রমরি ১৪৩টি পে িামলকানক হালোগাে করার জ্ন্যও বামিজ্য িন্ত্রিালে অনুনরাধ কনর। এ দপ্রমক্ষনি 

শুল্কমুি সুমবধা প্রামপ্তর জ্ন্য দুটি অগ্রামধকার পে িামলকা প্রস্তুি কনর বামিজ্য িন্ত্রিালনে দপ্ররি করা 

হে। উি পেসমুনহর িনধ্য ত্রিমর দপাশাক, দটেটাইল, হািব্যাগ, ঔষধ ইিযামে উনিখনর্াগ্য। 

৪.৯ বাাংলানেশ ও র্াইল্যান্ড-এর িনধ্য মুি বামিজ্য এলাকা চুমি গঠনের সম্ভাব্যিা র্ািাই মবষেক 

প্রার্মিক প্রমিনবেে প্রিেে। 

 

বাাংলানেশ ও র্াইল্যান্ড-এর িনধ্য মুি বামিজ্য এলাকা চুমি গঠনের সম্ভাব্যিা র্ািাই করার জ্ন্য 

বামিজ্য িন্ত্রিালে বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশেনক একটি প্রার্মিক প্রমিনবেে প্রিেনের অনুনরাধ জ্াোে। 

এ দপ্রমক্ষনি বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে উিে দেনশর অর্ থেীমি ও বামিজ্য পমরমস্থমি, মবশ্ব বামিজ্য ও 

মিপামক্ষক বামিনজ্য উিে দেনশর অবস্থাে, মবদ্যিাে শূল্ক কাঠানিা, রপ্তামে সম্ভাবোিে পে এবাং উি 
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পনে মবদ্যিাে শুল্ক কাঠানিা পর্ থানলািো কনর। উি পর্ থানলািো এবাং ইমন্ডনকটর অযাোলাইমসস 

(Indicator analysis) এর দপ্রমক্ষনি বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে একটি সিীক্ষা প্রমিনবেে প্রিেে 

কনর বামিজ্য িন্ত্রিালনে দপ্ররি কনর। 

৪.১০ েমক্ষি আনিমরকা িহানেনশর সািটি দেনশর সানর্ বাাংলানেনশর বামিজ্য সম্ভাবো মিমিি কনর 

প্রমিনবেে প্রিেে । 

 
 

েমক্ষি আনিমরকার সািটি দেশ (দবমলজ্, গুোনিিালা, এলসালিাের, হন্ডুরাস, মেকারাগুো, দকাষ্টামরকা 

এবাং পাোিা) বাাংলানেনশর সানর্ বামিজ্য সম্প্রসারনের আগ্রহ প্রকানশর দপ্রমক্ষনি উি দেশসমূনহর 

সানর্ বাাংলানেনশর বামিজ্য সম্ভাবোর দক্ষত্রগুনলা  মিমিি করার জ্ন্য বামিজ্য িন্ত্রোলে হনি 

কমিশেনক অনুনরাধ জ্াোনো হে । এরই দপ্রমক্ষনি বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে উি সািটি দেনশর 

সানর্ বাাংলানেনশর মিপামক্ষক বামিজ্য পমরমস্থমি, মবশ্ব বামিনজ্য উি দেশসমূনহর অবস্থাে, দেশ এবাং 

পেমিমত্তক পর্ থানলািো, শুল্ক কাঠানিা মবনিষিপূব থক দেশমিমত্তক রপ্তামে সম্ভাবোিে পে িামলকা 

প্রিেে কনর প্রমিনবেে বামিজ্য িন্ত্রিালনে দপ্ররি করা হে। 

৪.১১  ৫-৬ েনিম্বর ২০১৭ বাাংলানেশ ও যুিরানষ্টর িনধ্য ৬ষ্ঠ পাট থোরমশপ োোলগ এর জ্ন্য ইেপুটস 

প্রিেে। 

 

গি ৫-৬ েনিম্বর ২০১৭ িামরনখ বাাংলানেশ ও যুিরানষ্ট্রর িনধ্য অনুমষ্ঠি ৬ষ্ঠ পাট থোরমশপ োোলনগ  

টিকফা, বামিজ্য সহনর্ামগিা এর মবমিন্ন মেক, বাজ্ার সম্প্রসারি, এসএিই (SME) ইিযামে মবষে 

মেনে যুিরানষ্ট্রর সানর্ মিপামক্ষক আনলািোর উনদ্দনশ্য বামিজ্য িন্ত্রিালে হনি উি মবষেসমূনহ 

িিািি এবাং প্রস্তাবসহ ইেপুটস দপ্ররনির জ্ন্য বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশেনক  অনুনরাধ জ্াোনো হে। 

এ দপ্রমক্ষনি বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে ৫ি পাট থোরমশপ োেলগ এ আনলািয মবষেসমূহ, মবশ্ব বামিজ্য 

ও মিপামক্ষক বামিনজ্য উিে দেনশর অবস্থাে, মবদ্যিাে শূল্ক কাঠানিা, রপ্তামে সম্ভাবোিে পে এবাং উি 

পনে মবদ্যিাে শুল্ক কাঠানিা পর্ থানলািো কনর প্রস্তাবসহ ইেপুটস বামিজ্য িন্ত্রিালনে দপ্ররি কনর । 

৪.১২ িােেীে প্রধােিন্ত্রীর কনম্বামেো সফরকানল কনম্বামেোর মেকট হনি বামিজ্য সুমবধা প্রামপ্তর লনক্ষয 

সাংমিষ্ট িথ্য বামিজ্য িন্ত্রিালনে দপ্ররি।  

 

িােেীে প্রধােিন্ত্রীর গি ১৬ অনটাবর ২০১৭ এ সরকামর সফনর কনম্বামেো গিনের দপ্রমক্ষনি 

কনম্বামেোর মেকট হনি বাাংলানেনশর অনুকূনল বামিজ্য সুমবধা প্রামপ্ত সাংক্রান্ত মবষনে িথ্য প্রোনের জ্ন্য 

বামিজ্য িন্ত্রিালে হনি বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশেনক অনুনরাধ জ্াোনো হে। এ দপ্রমক্ষনি কনম্বামেোর 

আিোমে ও রপ্তামে বামিজ্য, দু’দেনশর িনধ্য মবদ্যিাে মিপামক্ষক বামিজ্য, কনম্বামেোে বাাংলানেনশর 

রপ্তামে সম্ভাবোিে পে এবাং উি পেসমূনহ মবদ্যিাে শূল্ক কাঠানিা মবনিষিপূব থক সাংমিষ্ট িথ্য 

বামিজ্য িন্ত্রিালনে দপ্ররি করা হে । 
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৪.১৩ বাাংলানেশ ও মিমলর িধ্যকার প্রর্ি মিপামক্ষক পরািশ থ (Bilateral Consultation) সিার 

জ্ন্য Inputs দপ্ররি। 
 

গি অনটাবর ২০১৭ িামরখ বাাংলানেশ ও মিমলর িধ্যকার প্রর্ি মিপামক্ষক পরািশ থ (Bilateral 

Consultation) সিা উপলনক্ষয বামিজ্য িন্ত্রিালে হনি বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশেনক মেধ থামরি 

এনজ্ন্ডার উপর িথ্য/ইেপুটস দপ্ররনির জ্ন্য অনুনরাধ জ্াোনো হে। মেধ থামরি এনজ্ন্ডাে উনিখনর্াগ্য 

মবষেসমূহ হল - বাাংলানেশ ও মিমলর িধ্যকার মিপামক্ষক বামিনজ্যর েতুে দক্ষত্র মিমিিকরি, দিম্বার 

অফ কিাস থসমূনহর িনধ্য পারষ্পমরক সহনর্ামগিা মবমেিে, বামিজ্য দিলাসমূনহ অাংশগ্রহি মেমিিকরি, 

আঞ্চমলক ও মিপামক্ষক মবমিন্ন দফারাি দর্িে ন্যাি (NAM), মজ্ ৭৭ (G77), জ্ামিসাংর্ (UN), 

সাকথ (SAARC)-এ বাাংলানেশ ও মিমলর িধ্যকার পারষ্পমরক সহনর্ামগিা বৃমদ্ধকরনি পেনক্ষপ গ্রহি। 

এ দপ্রমক্ষনি বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে এনজ্ন্ডাে উনিমখি মবষেসমূহ মবনবিোে মেনে বামিজ্য 

িন্ত্রিালনে ইেপুটস দপ্ররি কনর। 

৪.১৪ বাাংলানেশ-ইনন্দানেমশো দর্ৌর্ কমিশনের ২ে সিার মসদ্ধান্ত বাস্তবােে অগ্রগমি পর্ থানলািো এবাং 

৩ে সিার আনলািযসূমি মেধ থারনির লনক্ষয অনুমষ্ঠি সিার মসদ্ধান্ত বাস্তবােে প্রসাংনগ । 
 

বামিজ্য িন্ত্রিালনের অনুনরানধর দপ্রমক্ষনি বাাংলানেশ-ইনন্দানেমশো দর্ৌর্ কমিশনের ২ে সিার বামিজ্য 

ও শুল্ক সাংক্রান্ত মসদ্ধান্তসমূনহর অগ্রগমি এবাং বিথিাে পমরমস্থমি, ইনন্দানেমশোে বাাংলানেনশর রপ্তামে 

সম্ভাবোিে পে , উি পেসমূনহ ইনন্দানেমশোর বাজ্ানর বাাংলানেনশর বিথিাে রপ্তামে পমরমস্থমি এবাং 

উি পে ওোমর ইনন্দানেমশোে মবদ্যিাে শুল্ক মবষেক িথ্য মবনিষিপূব থক একটি প্রমিনবেে  বামিজ্য 

িন্ত্রিালনে দপ্ররি করা হে । 

৪.১৫ বাাংলানেশ ও দেেিাকথ-এর িনধ্য এফওমস বা ফনরে অমফস কেসানেশে (Foreign 

Office Consultation) এর জ্ন্য ইেপুটস প্রিেে । 
 

গি ১৪ েনিম্বর, ২০১৭ ঢাকাে বাাংলানেশ ও দেেিানকথর িনধ্য ১ি এফওমস (FoC-Foreign Office 

Consultation) উপলনক্ষয বামিজ্য িন্ত্রিালে হনি বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশেনক সুমেমে থষ্ট প্রস্তাবসহ 

প্রনোজ্েীে িথ্য/ইেপুটস দপ্ররনির জ্ন্য অনুনরাধ জ্াোনো হে। এ দপ্রমক্ষনি বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে 

দেেিানকথর সানর্ মবদ্যিাে মিপামক্ষক বামিজ্য ও শুল্ক কাঠানিা এবাং অন্যান্য স্বার্ থ সাংমিষ্ট মবষে সমূহ 

পর্ থানলািো কনর প্রস্তাবসহ ইেপুটস বামিজ্য িন্ত্রিালনে দপ্ররি কনর। 

৪.১৬ ০৭-০৮ দফব্রুোমর ২০১৮ ঢাকাে অনুমষ্ঠি বাাংলানেশ ও িারনির িধ্যকার বামিজ্য সমিব পর্ থানের 

সিার আনলািযসুমি সাংক্রান্ত ইেপুটস প্রিেে। 
 

গি ০৭-০৮ দফব্রুোমর ২০১৮ ঢাকাে অনুমষ্ঠি বাাংলানেশ ও িারনির িধ্যকার বামিজ্য সমিব পর্ থানের 

সিার আনলািযসুমিনি অন্তভু থমির লনক্ষয বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশেনক সাংমিষ্ট মবষনে ইেপুটস 

দপ্ররনির জ্ন্য বামিজ্য িন্ত্রিালে হনি অনুনরাধ জ্াোনো হে । এ দপ্রমক্ষনি গি ১৫-১৬ েনিম্বর ২০১৬ 
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িামরনখ অনুমষ্ঠি বাাংলানেশ ও িারনির িধ্যকার বামিজ্য সমিব পর্ থানের সিার জ্নেন্ট দরকে থ অফ 

মেসকাশে, ১৩-১৪ দসনেম্বর ২০১৭ িামরনখ অনুমষ্ঠি বাাংলানেশ িারি জ্নেন্ট ওোমকথাং গ্রুপ অে দেে 

এর কার্ থমববরিী এবাং এ দপ্রমক্ষনি বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে কর্তথক গৃহীি কার্ থক্রি মবনবিোে মেনে 

বামিজ্য িন্ত্রিালনের সুমেমে থষ্ট েক দিািানবক ইেপুটস  বামিজ্য িন্ত্রিালনে দপ্ররি করা হে। 

৪.১৭ ৩০-৩১ আগে ২০১৭ ঢাকাে অনুমষ্ঠি বাাংলানেশ িারি জ্নেন্ট ওোমকথাং গ্রুপ অে দেে 

(দজ্েমিউমজ্) এর ১১িি সিার জ্ন্য আনলািযসুমি দপ্ররি এবাং ১০ি সিার গৃহীি মসদ্ধান্ত বাস্তবােনের 

অগ্রগমি প্রমিনবেে প্রিেে। 

বামিজ্য িন্ত্রিালে হনি প্রাপ্ত পনত্রর মিমত্তনি বাাংলানেশ এবাং িারনির িধ্যকার জ্নেন্ট ওোমকথাং গ্রুপ 

অে দেে (দজ্েমিউমজ্) এর ১০ি সিাে গৃহীি মসদ্ধান্ত বাস্তবােনের অগ্রগমি এবাং ৩০-৩১ আগষ্ট ২০১৭ 

সিনে মেধ থামরি বাাংলানেশ-িারি জ্নেন্ট ওোমকথাং গ্রুপ অে দেে (দজ্েমিউমজ্) এর ১১িি সিার 

আনলািযসুমি মেধ থারনের জ্ন্য প্রনোজ্েীে িথ্য বামিজ্য িন্ত্রিালনের দপ্ররি করা হে। 

৫. অন্যান্য কার্ থামে 

৫.১ বাাংলানেনশর ৫ি দেে পমলমস মরমিউ ২০১৯-এর জ্ন্য িথ্য দপ্ররি। 

আগািী ৩ ও ৫ এমপ্রল, ২০১৯ বাাংলানেনশর ৫ি দেে পমলমস মরমিউ অনুমষ্ঠি হনব। এ লনক্ষয মবশ্ব 

বামিজ্য সাংস্থা (OTO) হনি বাাংলানেনশর ৫ি দেে পমলমস মরমিউনের উনদ্দনশ্য বাাংলানেনশর 

বামিজ্য ও মবমেনোগ সম্পমকথি মবমিন্ন িথ্য-উপাত্ত িাওো হনেনে। এরই দপ্রমক্ষনি বামিজ্য িন্ত্রিালনের 

িামহো দিািানবক বাাংলানেশ ব্যাাংক, জ্ািীে রাজ্স্ব দবাে থ এবাং রপ্তামে উন্নেে বুযনরা হনি প্রাপ্ত িথ্য-

উপাত্ত (২০১১ হনি ২০১৭ পর্ থন্ত) কমিশে কর্তথক মবনিষি পূব থক মেম্নমলমখি  িথ্য-উপাত্ত (হাে থকমপ ও 

সফটকমপ এনেল ফরম্যানট) পরবিী ব্যবস্থা গ্রহনির জ্ন্য দপ্ররি করা হেঃ  

 

ক) বামিজ্য প্রমিমবধাে (এমন্ট -োমম্পাং , কাউন্টারনিইমলাং এবাং দসইফগাে থ দিজ্ারস) সাংক্রান্ত; 

খ) শুল্ক ও বামিজ্য সাংমিষ্ট প্রমিষ্ঠানের িথ্য-উপাত্ত;   

গ) আিোমে ও রপ্তামে সম্পমকথি িথ্য-উপাত্ত (৮ মেমজ্ট দলনিল);   

র্) শুল্ক োনড়র আওিাে আিোমে (Imports under Tariff Concessions);   

ঙ)  আিোমে শুল্ক হনি দিাট রাজ্স্ব আে (Total Import Tax Revenues); 

ি)  রপ্তামে শুল্ক হনি দিাট রাজ্স্ব আে (Total Export Tax Revenues); 

ে) প্রধাে প্রধাে দেশমিমত্তক দিাট রপ্তামে ও পুেঃরপ্তামে আে (Total Exports and Re-exports by 

major Destinations); 

জ্) অগ্রামধকারমূলক মস্কনির আওিাে রপ্তামে (Exports under Preferential Schemes); 
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ে) এিএফএে (MFN) শুনল্কর আওিাে বামিজ্য (Percentage of Trade subject to MFN 

Tariffs); 

ঞ) কর রাজ্নস্বর ধরি অনুর্ােী রাজ্স্ব আহরনির িথ্য (A breakdown of total Government 

Tax Revenue); 

ট) ট্যামরফ দকাটা (Tariff Quotas) সাংক্রান্ত িথ্য;  

ঠ) শুনল্কর বাউন্ড দরট (Bound rates of Tariffs) এবাং আপটা ও সাফটার আওিাে বিথিাে  

অগ্রামধকারমূলক শুল্ক হার (Current Preferential Rates on APTA, SAFTA); 

ে) িার ধরনির দিানের আওিাে দসবা বামিজ্য সাংক্রান্ত উপাত্ত (Data on the four modes of 

Trade in Services)। 
 

এ সকল িথ্য-উপাত্ত প্রামপ্তর পর জুে, ২০১৮ সিনে েমিউটিও’র প্রমিমেমধেল বাাংলানেশ সফর কনর 

প্রেত্ত িথ্য-উপানত্তর র্র্ার্ থিা র্ািাই কনরনেে। পরবিীনি এসকল িথ্য-উপানত্তর মিমত্তনি েমিউটিও 

দর্নক একটি প্রার্মিক প্রমিনবেে প্রিেে করা হনব। উনিখ্য, দেে পমলমস সাংক্রান্ত বমি থি িথ্য-উপাত্ত 

সাংগ্রহ ও মবনিষি সাংক্রান্ত কার্ থক্রি মেষ্পমত্তর লনক্ষয কমিশে হনি মেম্নরূপ একটি ওোমকথাং গ্রুপ গঠে 

করা হেঃ 

সারমি-১: দেে পমলমস সাংক্রান্ত কার্ থক্রি মেষ্পমত্তর লনক্ষয গঠিি ওোমকথাং গ্রুপ 

োি পেবী ও প্রমিষ্ঠাে োমেত্ব 

১। ে. দিাহাঃ আব্দুস োলাি যুগ্ম-প্রধাে (যুগ্মসমিব), বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে উপনেষ্টা 

২। দিাঃ িামুে-উর-রশীে আসকারী উপপ্রধাে (আস-১), বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে সিন্বেকারী 

৩। এস,এি, সুিাইো জ্াবীে সহকারী প্রধাে (আস-১), বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে সেস্য 

৪। মিজ্থা আবুল ফজ্ল দিাঃ দিৌহীদুর রহিাে  গনবষিা কি থকিথা (আস-৩), বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে সেস্য 

৫। কাজ্ী িমের উদ্দীে  গনবষিা কি থকিথা (আস-২), বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে সেস্য 

 

 

 

৫.২ ২০১৮-১৯ অর্ থ বেনরর বানজ্ট প্রিেনের জ্ন্য জ্ািীে রাজ্স্ব দবানে থর পরািশ থক কমিটির সেস্যভুি 

সাংস্থা / প্রমিষ্ঠানের মেকট হনি প্রস্তাবো ও সুপামরশিালা দপ্ররি। 

 

জ্ািীে রাজ্স্ব দবানে থর মূল্য সাংনর্াজ্ে কর অনুমবিাগ হনি ২০১৮-১৯ অর্ থবেনরর বানজ্ট প্রিেনের 

কাজ্ হানি দেো হনেনে। এ দপ্রমক্ষনি মূল্য সাংনর্াজ্ে কর আইে, ১৯৯১ ও িেধীনে প্রিীি প্রর্ি 

িফমসল, মিিীে িফমসল ও র্তিীে িফমসল; মূল্য সাংনর্াজ্ে কর মবমধিালা, ১৯৯১ ও িেধীনে প্রিীি 

প্রজ্ঞাপে, স্থােী আনেশ, সাধারে আনেশ, মবনশষ আনেশ ও ব্যাখ্যাপত্র;  এবাং মে এোইজ্ এন্ড সে 

এযাট ১৯৪৪ (The Excise and Salt Act, 1944) এবাং এর অধীনে প্রিীি মে এোইজ্ এন্ড সে 
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রূলস, ১৯৪৪ (The Excise and Salt Rules, 1944) ও সাংমিষ্ট প্রজ্ঞাপে ও আনেশ - সাংক্রান্ত 

সুপামরশ, প্রস্তাব ও িিািি দপ্ররনির জ্ন্য  জ্ািীে রাজ্স্ব দবানে থর পরািশ থক কমিটির সেস্যভুি 

সাংস্থা/প্রমিষ্ঠাে মহনসনব বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের মেকট হনি প্রস্তাবো ও সুপামরশিালা আহ্বাে 

করার দপ্রমক্ষনি কমিশনের প্রমিটি মবিানগ পত্রটি অগ্রােে করা হে । উপযু থি মবষে ও জ্ািীে রাজ্স্ব 

দবাে থ সূনত্র প্রাপ্ত পনত্রর দপ্রমক্ষনি স্বনোন্নি দেশ হনি উত্তরনির পর বামিজ্য সম্পমকথি পমলমস দস্পস 

পুেব থহাল রাখার দক্ষনত্র বাাংলানেশনক অমধক িাত্রাে মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থার মেেি-কানুে এবাং প্রমবধানের 

অনুবিী হনি হনব। জ্ািীে রাজ্স্ব দবাে থ হনি মবমিন্ন সিে পনের উৎপােে পর্ থানে মূল্য সাংনর্াজ্ে কর 

ও সম্পূরক শুল্ক হনি অব্যাহমি প্রোে কনর জ্ারীকৃি এস.আর.ও সমূহ অনেক দক্ষনত্রই দজ্োনরল 

এমগ্রনিন্ট অে ট্যামরফ এন্ড দেে (General Agreement on Tariff and Trade-GATT)-এর 

ন্যাশোল মেটনিন্ট-এর ব্যিযে। এিিাবস্থাে, মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থার মেেি-কানুে এবাং প্রমবধানের সানর্ 

সঙ্গমিপূি থ মূল্য সাংনর্াজ্ে কর ও সম্পূরক শুল্ক কাঠানিা প্রিেে বাঞ্চেীে িনি থ  িিািি দপ্ররি করা 

হে। 

৫.৩ বাাংলানেনশর National Intellectual Property Policy, 2018 মবষনে িিািি দপ্ররি। 

মশে িন্ত্রিালনের িামহোর মিমত্তনি বাাংলানেনশর National Intellectual Property Policy, 

2018 মবষনে কমিশনের িিািি প্রস্তুি কনর মশে িন্ত্রিালনে দপ্ররি করা হে। বমি থি মবষনে িিািি 

প্রিেনে ওোল্ডথ আন্তজ্থামিক দিধাস্বত্ত্ব সাংস্থা (World Intellectual Property Organization-

WIPO) কর্তথক প্রিীি এ সাংক্রান্ত প্রমিনবেে, এিেসাংক্রান্ত অন্যান্য প্রবন্ধ, গনবষিা ও মবনিষিধিী 

দলখা মবনবিোে দেো হনেনে। িাোড়া, উি িিািি প্রিেনে িারি, শ্রীলাংকা, মসঙ্গাপুর, িালনেমশো, 

র্াইল্যান্ডসহ মবমিন্ন দেনশর দিধাস্বত্ত্ব  সাংক্রান্ত েীমিিালা মবনিষি করা হনেনে।   

 

৫.৪ “High level debate on multilateralism in Asia and the Pacific to promote 

inclusive economic and social development in the region and its contribution 

to global economic governance” মবষনে মবমিন্ন িথ্য সম্বমলি প্রমিনবেে প্রিেে। 

 

 

গি ১১-১৬ দি ২০১৮ র্াইল্যানন্ডর ব্যাাংকনক এসকযানপর ৭৪ িি অমধনবশনির multilateral 

segment এর জ্ন্য প্রিীি দসশে ফরম্যানটর আনলানক েকুনিন্ট ত্রিমর করার মেমিত্ত বামিজ্য িন্ত্রিালে 

কর্তথক অনুনরাধ করা হে। উি দসশে ফরম্যানট অন্তভু থি মবমিন্ন মবষনের িনধ্য বামিজ্য সাংক্রান্ত দুটি 

মবষনের উপর আনলাকপাি কনর কমিশে িথ্য ও িিািি সম্বমলি প্রমিনবেে প্রিেে কনর। র্র্া:-  

ক) How to restore the relevance of the multilateral trading system, vital for the 

trade and investment interest of countries with special needs and their attainment 

of many SDGs as well as their LDC graduation aspirations? এবাং  
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খ) What role can regional trade, investment and financial arrangements play to 

address the institutional and governance gaps of the multilateral system? How 

can they contribute to implementing Agenda 2030 

 
৫.৫ ৩১ আগে হনি ২রা দসনেম্বর ২০১৭ শ্রীলাংকার কলনম্বানি অনুমষ্ঠি মিিীে ইমন্ডোে ওনশে 

কেফানরন্স ২০১৭ এ িােেীে বামিজ্যিন্ত্রীর অাংশগ্রহি উপলনক্ষয বামিজ্য ও মবমেনোগ সাংক্রান্ত িথ্য 

দপ্ররি । 

 

গি ৩১ আগে হনি ২রা দসনেম্বর কলনম্বানি অনুমষ্ঠি মিিীে ইমন্ডোে ওনশে কেফানরন্স ২০১৭ দি 

িােেীে বামিজ্য িন্ত্রীর  মিমেোস থ প্যানেল এ বিব্য প্রোেসহ কেফানরনন্স অাংশগ্রহিকানল িারি 

িহাসাগর িীরবিী অঞ্চনলর দেশসমূনহর সাংমিষ্ট িন্ত্রী ও েীমিমেধ থারকনের সানর্ বামিজ্য ও মবমেনোগ 

সাংক্রান্ত মবমিন্ন মবষে আনলািোর উনদ্দনশ্য বামিজ্য িন্ত্রিালে বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশেনক সাংমিষ্ট 

মবষনে বামিজ্য ও মবমেনোগ সাংক্রান্ত িথ্য দপ্ররনির অনুনরাধ জ্াোে । এ দপ্রমক্ষনি ২০১৬ সানলর ১-২ 

দসনেম্বর সিনে মসাংগাপুনর অনুমষ্ঠি ১ি ইমন্ডোে ওনশে কেফানরন্স এ আনলািয মবষেসমূহ এবাং 

মিিীে ইমন্ডোে ওনশে কেফানরন্স ২০১৭ এর এনজ্ন্ডা  মবনবিোে দরনখ বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে 

হনি বামিজ্য িন্ত্রিালনে িথ্য দপ্ররি করা হে । 

৫.৬ “Graduation of Bangladesh from LDC: Implication of TRIPs    

Agreement on Pharmaceutical Sector” শীষ থক সিীক্ষা প্রমিনবেে প্রিেে । 

 

গি  েনিম্বর , ২০১৫ দি মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থার (েমিউটিও) বামিজ্য সম্পমকথি দিধাস্বত্ব অমধকার 

(মেপস) কাউমন্সনলর মসদ্ধান্ত অনুর্ােী, ২০৩৩ সানলর ১লা জ্ানুোমরর পূব থ পর্ থন্ত স্বনোন্নি দেশগুনলার 

দক্ষনত্র ফাি থামসউটিকযাল পনে দিধাস্বত্ব েীমি প্রনর্াজ্য হনব ো। এ মসদ্ধানন্তর ফনল এলমেমসভুি 

দেশগুনলা এ সিনে ফাি থামসউটিকযাল দপনটন্ট (Pharmaceutical Patent) ও মক্লমেকযাল পরীক্ষার 

(Clinical Trial) িথ্য সাংরক্ষি করার মবষনে স্বাধীেিা দিাগ করনব। এ মসদ্ধানন্ত দেশগুনলার জ্ন্য এ 

সুনর্াগ আনরা বাড়ানোর পর্ও দখালা রাখা হনেনে । সম্প্রমি জ্ামিসাংনর্র িাি থ ২০১৮-এর মত্রবামষ থক 

পর্ থানলািোে বাাংলানেশ স্বনোন্নি দেশ দর্নক উত্তরনির জ্ন্য সুমেমে থষ্ট মিেটি সূিনকই মেধ থামরি িােেন্ড 

পূরি কনরনে। জ্ামিসাংনর্র মেেিানুসানর পরবিী দুটি মত্রবামষ থক পর্ থানলািোে (২০২১, ২০২৪) 

বাাংলানেনশর অগ্রগমি সনন্তাষজ্েক হনল বাাংলানেশ ২০২৪ সানল স্বনোন্নি দেনশর গমন্ড দর্নক দবর হনে  

উন্নেেশীল দেনশর অন্তভু থি হনব। এ দপ্রমক্ষনি বাাংলানেশ উন্নেেশীল দেনশর অন্তভু থি হনল স্বনোন্নি 

দেনশর জ্ন্য ঔষধ মশনে মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থার দিধাস্বত্ত্ব আইে (মেপস) এর আওিাে মবদ্যিাে সুমবধা 

বাাংলানেনশর জ্ন্য বহাল র্াকনব ো। উনিখ্য, বাাংলানেনশর “রপ্তামে েীমি ২০১৫-২০১৮” অনুসানর 
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ফাি থামসউটিকযাল পেনক অগ্রামধকার প্রাপ্ত খাি মহনসনব মিমিি করা হনেনে । এিিাবস্থাে উমিমখি 

সিীক্ষাটিনি বাাংলানেনশ ফাি থামসউটিকযাল খানির মবদ্যিাে পমরমস্থমি, মবদ্যিাে দপনটন্ট আইে, 

ফাি থামসউটিকযাল খানির রপ্তামে সম্ভাবো, মেপস এর আওিাে ফাি থামসউটিকযাল খানি স্বনোন্নি দেনশর 

জ্ন্য মবদ্যিাে সুমবধা এবাং উন্নেেশীল দেনশর অন্তভু থি পরবিী পমরবমিথি পমরমস্থমি বাাংলানেনশর 

ফাি থামসউটিকযাল খানি মক ধরনির প্রিাব দফলনব িা পর্ থানলািোপূব থক একটি সিীক্ষা প্রমিনবেে প্রিেে 

করা হনেনে । 

৫.৭ “Identification of Non Tariff Barriers Faced by Selected Export Products 

of Bangladesh” শীষ থক সিীক্ষা প্রমিনবেে প্রিেে। 

সাউোে থ আমিকাে দেনিলপনিন্ট কমিউমেটি (Southern African Development Community) 

এর িনি আিোমে ও রপ্তামে শুল্ক ব্যিীি অন্য দর্নকাে ধরনির বামিজ্য বাধাই অশুল্ক বাধা। আইটিমস 

এর সিীক্ষা (২০১৭) অনুসানর দেখা র্াে ৯১% বাাংলানেশী রপ্তামেকারকগি মবমিন্ন ধরনির বামিজ্য ও 

অশুল্ক বাধার সম্মুখীে হে। এ দপ্রমক্ষনি বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে গানি থন্টস, দটেটাইল, োমষ্টক, 

ফাি থামসউটিকযাল ,িািড়া এবাং কৃমষখাি এর প্রধাে রপ্তামে বাজ্ানর বাাংলানেনশর রপ্তামেনি মবদ্যিাে 

অশুল্ক বাধা মবষনে সিীক্ষা প্রমিনবেে প্রিেনের উনদ্যাগ গ্রহি কনর। প্রমিনবেেটিনি ইনিািনধ্য 

প্রকামশি অশুল্ক বাধা সাংক্রান্ত িনথ্যর পাশাপামশ রপ্তামে বাজ্ার এবাং পে মিমত্তক অশুল্ক বাধা 

মিমিিকরনির লনক্ষয বমি থি পনেসমূনহর সানর্ সাংমিষ্ট দেকনহাল্ডার এবাং রপ্তামেকারকনের মেকট 

হনি সাংগৃহীি িথ্য সমন্ননবমশি করা হনেনে । 

৬. দটকসই উন্নেে লক্ষযিাত্রা-এর কি থপমরকেো ও েযাকার মসনেি সাংক্রান্ত কার্ থামে: 
 

 

২০১৫-এর দসনেম্বনর জ্ামিসাংনর্র ৭০িি সাধারি অমধনবশনে ২০৩০ সাল োগাে বাস্তবােনের 

অঙ্গীকার মেনে দটকসই উন্নেে লক্ষযিাত্রা –এর ১৭টি অিীষ্ট লক্ষয, অন্তগ থি ১৬৯টি লক্ষযিাত্রা এবাং 

২৩২টি সূিক (পরবিীনি সািান্য সাংনশামধি হে) দর্ামষি হে। বাাংলানেশ সহস্রাব্দ উন্নেে লক্ষযিাত্রা 

অজ্থনের িনিা, দটকসই উন্নেে লক্ষযিাত্রা বাস্তবােনের দক্ষনত্রও সফল ও অগ্রগািী একটি প্রধাে দেশ 

হনব; এ লনক্ষযই সরকার মবমিন্ন পেনক্ষপ গ্রহি কনরনে। এর িানে উনিখনর্াগ্য পেনক্ষপসমূহ হনে-

দটকসই উন্নেে লক্ষযিাত্রা দক পঞ্চবামষ থকী পমরকেোে সাংযুমিকরি, দটকসই উন্নেে লক্ষযিাত্রা 

অজ্থনের লক্ষয িন্ত্রিালে মিমত্তক কি থ-োমেত্ব বণ্টে, জ্ািীে সিন্বেক মেনোগ এবাং এসমেমজ্ েযামকাং 

মসনেি (SDG Tracking System) ত্রিমর ইিযামে। এ দপ্রমক্ষনি বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে বামিজ্য 

িন্ত্রিালে সাংমিষ্ট দটকসই উন্নেে লক্ষযিাত্রা অজ্থনের জ্ন্য কি থপমরকেো প্রিেনে সাংমিষ্ট িথ্য বামিজ্য 

িন্ত্রিালনে দপ্ররি কনর। এোড়াও দটকসই উন্নেে লক্ষযিাত্রার মবমিন্ন সূিক সম্পকীে িথ্যামে সিে সিে 

িন্ত্রিালনে দপ্ররি করা হনেনে। 
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৭. স্বনোন্নি দেশ হনি উত্তরি উপলনক্ষয প্রমিনবেে প্রিেে ও দসমিোর আনোজ্ে। 
 

 

১৯৭৫ সানল বাাংলানেশ স্বনোন্নি দেশ মহনসনব অন্তভু থি হওোর পর ২০১৮ সানলর িাি থ িানসর 

মত্রবামষ থক পর্ থানলািোে বাাংলানেশ প্রর্িবানরর িি স্বনোন্নি দেশ দর্নক উত্তরনির সূিকসমূনহর 

মেধ থামরি িাে অজ্থে কনর। এর ফনল স্বনোন্নি দেশ মহনসনব বাাংলানেশ িাঁর অগ্রর্াত্রাে প্রার্মিক 

সাফল্য অজ্থে কনরনে। এিিাবস্থাে, স্বনোন্নি দেশ হনি উত্তরি পরবিী সিনে বাাংলানেনশর বামিনজ্য 

সম্ভাব্য সম্ভাবো ও সিস্যা  মিমিি করার জ্ন্য অর্ থনেমিক সম্পকথ মবিাগ হনি একটি ধারো পত্র ও  

বামিজ্য িন্ত্রিালে হনি প্রনোজ্েীে িথ্য-উপাত্ত িাওো হে। উি িামহোিনের দপ্রমক্ষনি বামিজ্য 

সাংক্রান্ত, স্বনোন্নি দেশ মহনসনব প্রাপ্ত অগ্রামধকার, মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থার আওিাে মবনশষ ও পৃর্কীকৃি 

োড়, মজ্এসমপর ব্যবহার ইিযামে িথ্য-উপাত্ত মবনিষিপূব থক একটি ধারো পত্র প্রিেে করা হে। উি 

ধারো পনত্র দেখা র্াে দর্ উন্নেে পরবিী সিনে বাাংলানেশ উন্নেে সহনর্ামগিা, দটকমেকযাল এমসেযান্স 

(Technical Assistance), রপ্তামের দক্ষনত্র অগ্রামধকারমূলক প্রনবশামধকার, রুলস অফ অমরমজ্ে 

(Rules of Origin), মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থার আওিাে মবনশষ ও পৃর্কীকৃি োড়, পমলমস দস্পইস 

(Policy Space) বজ্াে রাখা, ির্তথমক মেনষধাজ্ঞা ইিযামের দক্ষনত্র অমির্াি আসনি পানর এবাং 

অমির্ািসমূহ দিাকানবলাে দবশ মকছু সুপামরশও উি ধারোপনত্র উনিখ করা হে। পরবিীনি এ মবষনে 

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনে একটি দসমিোর আনোজ্ে করা হে। 

৮. আন্তজ্থামিক সহনর্ামগিা মবিানগর ২০১৮-২০১৯ অর্ থবেনরর কি থপমরকেো: 

১। েমক্ষি এমশো মুি বামিজ্য অঞ্চল (সাফটা) চুমির আওিাে বাাংলানেনশর দেনগামসনেশে দকৌশল 

মেধ থারি। 

২। সাকথ দসবা বামিজ্য (SATIS) চুমির আওিাে বাাংলানেনশর দসবাখাি সম্পৃি মবমিন্ন আইে-কানুে, 

মবমধ-মবধাে ও িথ্য পর্ থানলািোমূলক সুপামরশ প্রিেে।  

৩। এমশো-প্রশান্ত িহাসাগরীে বামিজ্য চুমি (আপটা) চুমির আওিাে বাাংলানেনশর দেনগামসনেশে 

দকৌশল মেধ থারি। 

৪। ওআইমসভুি দেশগুমলর িনধ্য অগ্রামধকারমূলক বামিজ্য (টিমপএস-ওআইমস) চুমির আওিাে 

বাাংলানেনশর দেনগামসনেশে দকৌশল মেধ থারি। 

৫। দব অব দবঙ্গল ইমেনেমসটিি ফর িামে দসটরাল দটকমেকযাল এন্ড ইনকানোমিক দকা-অপানরশে 

(মবিসনটক) চুমির আওিাে বাাংলানেনশর দেনগামসনেশে দকৌশল মেধ থারি। 

৬। মে-৮ দেশগুমলর িনধ্য অগ্রামধকারমূলক বামিজ্য চুমির আওিাে বাাংলানেনশর দেনগামসনেশে 

দকৌশল মেধ থারি। 

৭। মবমিন্ন দেনশর সানর্ মি-পামক্ষক মুি বামিজ্য চুমি(এফটিএ)/অগ্রামধকারমূলক বামিজ্য চুমি (মপটিএ) 

গঠনের সম্ভাব্যিা র্ািাই প্রমিনবেে প্রিেে। 

৮। মি-পামক্ষক বামিজ্য ও বামিজ্য চুমি মবষেক অন্যান্য কাজ্।   



81 

 

৯। মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থা (োমিউটিও) এর আওিাে বামিজ্য সহজ্ীকরিসহ অন্যান্য মবষেসমূহ 

পর্ থানলািোপূব থক বাাংলানেনশর দেনগামসনেশে দকৌশল মেধ থারি। 

১০। মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থা (োমিউটিও) এর আওিাে দসবাখাি সাংক্রান্ত ইসুযসমূহ মবনিষিপূব থক 

বাাংলানেনশর দেনগামসনেশে দকৌশল মেধ থারি। 

১১। “Leather Industries in Bangladesh: Post Graduation Challenges and Oay 

forward” শীষ থক সিীক্ষা প্রমিনবেে প্রিেে। 

১২। “Product and Market Diversification in Export Trade of Bangladesh: 

Challenges and Pathways” শীষ থক সিীক্ষা প্রমিনবেে প্রিেে। 

১৩। সিে সিে সরকানরর িামহো দিািানবক অন্যান্য কাজ্। 

 

৯. কমিশনের মবদ্যিাে সিস্যাবলী ও সুপামরশিালা: 

৯.১ সিস্যাবলী: 

 ১৯৯২ সনে বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে প্রমিষ্ঠার ৩ বের পর ১৯৯৫ সনে মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থা 

প্রমিমষ্ঠি হে। ফনল দেনশর মশোেনের ব্যাপক প্রসার ও বামিজ্য উোরীকরনি মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থার রুল-

দবজ্ে দেমোং মসনেি মেমবঢ়িানব প্রমিপালনের জ্ন্য বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের কানজ্র পমরমধ 

মবস্তৃি হনেনে। এমন্ট-োমম্পাং, কাউন্টারনিইমলাং ব্যবস্থার পাশাপামশ সরকার দসইফগাে থ মবমধিালা জ্ামর 

কনরনে, র্া আিোমে বামিনজ্যর অস্বািামবক স্ফীমি হনি দেশীে মশনের ন্যােসঙ্গি স্বার্ থ রক্ষা করনব। 

বমি থি দপ্রক্ষাপনট উমিমখি মবষনে কমিশনের পর্ থাপ্ত সক্ষিিা বৃমদ্ধর আবশ্যকিা রনেনে। 

 বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে আইে, ১৯৯২ এ কমিশেনক মকছু মকছু ক্ষিিা প্রোে করা হনলও 

বিথিাে দপ্রক্ষাপনট শুল্কহার দর্ৌমিকীকরিসহ বামিজ্য েীমি ও আন্তজ্থামিক বামিজ্য মবষেক পরািশ থক 

প্রমিষ্ঠাে মহনসনব কমিশে িার পূি থাঙ্গ ক্ষিিা প্রনোগ করনি পারনে ো। সুিরাাং বাাংলানেশ ট্যামরফ 

কমিশে আইে, ১৯৯২-দক যুনগাপনর্াগী করার জ্ন্য এর সাংনশাধে প্রনোজ্ে।  

 মেিযপ্রনোজ্েীে পনের ত্রেেমন্দে বাজ্ার িমেটমরাং, শুল্ক ত্রবষনম্যর কারি অনুসন্ধাে ও এর 

প্রমিকার, আন্তজ্থামিক বামিজ্য সাংক্রান্ত ইসুযনি মবনশষজ্ঞ পরািশ থ প্রোে, দসটরাল োমে- ইিযামে 

গুরুত্বপূি থ কানজ্র জ্ন্য কমিশনে পর্ থাপ্ত িহমবনলর অিাব রনেনে। একটি গনবষিাধিী প্রমিষ্ঠাে মহনসনব 

োোমবধ গনবষিাকি থ পমরিালোর জ্ন্য কমিশনে আরও অর্ থ বরানদ্দর প্রনোজ্ে।   

 মবশ্ব বামিজ্য ব্যবস্থার পমরবিথনের কারনি শুল্ক েীমি ও আন্তজ্থামিক বামিজ্য মবষনে কমিশনের 

কার্ থাবলী সম্পােে ও পমরিালোর জ্ন্য মবনশষামেি জ্ঞানের প্রনোজ্ে। িাোড়া সরকানরর মিশে ২০২১ 

বাস্তবােেসহ একটি িধ্যি আনের দেনশ রুপান্তনরর দক্ষনত্র রপ্তামে বামিজ্য ও প্রবৃমদ্ধ অজ্থনের লনক্ষয এবাং 

উন্নেেশীল দেনশ উন্নীি হওোর পর বিথিাে শুল্ক মুি ও দকাটামুি সুমবধা বন্ধ হওোর ফনল সৃষ্ট 
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প্রমিনর্ামগিামূলক ত্রবমশ্বক িযানলঞ্জ দিাকানবলাে একটি েক্ষ ও সক্ষি প্রমিষ্ঠাে মহনসনব ট্যামরফ 

কমিশেনক গনড় দিালা প্রনোজ্ে। এ মবষনে কমিশনের কি থকিথানের েক্ষিা ও সক্ষিিা বৃমদ্ধর জ্ন্য 

দেনশ / মবনেনশ উচ্চ মশক্ষার ব্যবস্থা এবাং প্রমশক্ষি, দসমিোর ইিযামেনি অাংশগ্রহনির সুনর্াগ বৃমদ্ধ ও 

এিেসাংক্রান্ত প্রকে গ্রহি করা প্রনোজ্ে।  

 কমিশনের কি থকিথানের জ্ন্য অমফনসর স্থাে সাংকুলানের মবষেটি সিাধাে করা আশু প্রনোজ্ে। 

কমিশনের মেজ্স্ব অমফস িবে মেি থাি অর্বা পর্ থাপ্ত দস্পস বরাদ্দ মেনে কি থকিথানের প্রাপ্যিা অনুর্ােী 

অমফনসর স্থাে সাংকুলাে করা প্রনোজ্ে। 

 দর্ৌমিক শুল্কহার মেধ থারি ও স্থােীে বাজ্ানর সুষি প্রমিনর্ামগিা বজ্াে রাখার লনক্ষয বাজ্ার 

িমেটমরাং এর পাশাপামশ পনের এইি.এস.দকাে মেধ থারি কমিশনের কার্ থপমরমধর িনধ্য অন্তভু থি র্াকা 

েরকার। এ দপ্রমক্ষনি দেশীে ও আন্তজ্থামিক বামিজ্য সাংক্রান্ত িথ্য-উপানত্তর িান্ডার, সিন্বেকারী ও 

সরবরাহকারী মহনসনব ট্যামরফ কমিশনের আরও ক্ষিিােে প্রনোজ্ে। বিথিাে আর্ থ-সািামজ্ক 

দপ্রক্ষাপনট একটি সিমন্বি িথ্য দকন্দ্র মহনসনব কমিশেনক গনড় দিালা অপমরহার্ থ। আিোমে-রপ্তামে 

বামিজ্য সাংক্রান্ত িথ্য সরবরানহর সানর্ সম্পৃি এনজ্মন্সসমূহ দর্িে- জ্ািীে রাজ্স্ব দবাে থ, বাাংলানেশ 

ব্যাাংক, বাাংলানেশ পমরসাংখ্যাে বুযনরা, রপ্তামে উন্নেে বুযনরা, বাাংলানেশ মবমেনোগ উন্নেে কর্তথপক্ষ, 

আিোমে রপ্তামে মেেন্ত্রক অমধেপ্তর ও বামিজ্য সাংগঠেসমূনহর সানর্ কমিশনের অে-লাইে সাংনর্ানগর 

িাধ্যনি একটি দকন্দ্রীে িথ্য িান্ডার মহনসনব কমিশেনক গনড় দিালা আবশ্যক।  

 আন্তজ্থামিক বামিজ্য ব্যবস্থাপোে আনলামিি মবষে হনে বামিজ্য সহজ্ীকরি। আিোমে- রপ্তামে 

পর্ থানে শুল্ক বমহভূ থি মবমিন্ন রকি সিস্যা র্াকার কারনি বামিজ্য খরি বৃমদ্ধ পানে এবাং সিেও দবমশ 

লাগনে। বামিজ্য সহজ্ীকরি মবষেটি দেনশর একক দকাে প্রমিষ্ঠানের সানর্ যুি েে। মবষেটি মবমিন্ন 

প্রমিষ্ঠানের সানর্ যুি।  উনিখ্য, মবশ্ব ব্যাাংক কর্তথক প্রকামশি Doing Business, 2018 মরনপানট থর 

Ease of  Doing Business র যাাংক অনুোেী ১৯০টি  দেনশর িনধ্য বাাংলানেশ ১৭৭ িি স্থানে 

রনেনে। বামিজ্য সহজ্ীকরনি এখেও বাাংলানেনশর অনেক মকছু করার সুনর্াগ আনে।  

 

৯.২ সুপামরশিালা 
 

 মুি বাজ্ার অর্ থেীমির ফনল সৃষ্ট প্রমিনর্ামগিামূলক বাজ্ার ব্যবস্থা একমেনক দর্িে রাষ্ট্রগুনলানক 

মবশ্ব বামিনজ্য টিনক র্াকার সুনর্াগ সৃমষ্ট কনর মেনেনে, দিিমে অনেক সিে এই প্রমিনর্ামগিার কারনি 

স্বে বামিজ্য ক্ষিিাসম্পন্ন দেশগুনলার মশে ক্ষমিগ্রস্ত হনে। প্রমিনর্ামগিার এসব ক্ষমিকর প্রিাব দর্নক 

দেশীে উৎপােেকারীনের রক্ষা করার জ্ন্য বামিজ্য প্রমিমবধাে ব্যবস্থা (Trade Remedy 

Measures) দর্িে এমন্ট-োমম্পাং, কাউন্টারনিইমলাং এবাং দসইফগাে থ গ্রহি করা হে। সাংমিষ্ট আইে ও 

মবমধ সাংনশাধনের িাধ্যনি কমিশনের ক্ষিিা বৃমদ্ধ করা আবশ্যক। 
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 আন্তজ্থামিক বামিজ্য ব্যবস্থার সনঙ্গ বাাংলানেনশর সমৃ্পিিা বৃমদ্ধর সানর্ সানর্ বাাংলানেশ ট্যামরফ 

কমিশনের কানজ্র ধারােও পমরবিথে এনসনে। বাাংলানেনশর বামিজ্য ও শুল্ক েীমি মবষনে সরকারনক 

পরািশ থ দেোর পাশাপামশ কমিশে মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থা, আঞ্চমলক এবাং মি-পামক্ষক বামিজ্য চুমি মবষনে 

সরকারনক মবমিন্ন সিে পরািশ থ  প্রোে কনর র্ানক। পমরবমিথি ত্রবমশ্বক দপ্রক্ষাপনট বাাংলানেশ ট্যামরফ 

কমিশে আইে, ১৯৯২-দক যুনগাপনর্াগী করার জ্ন্য এর সাংনশাধে, সাংনর্াজ্ে ও পমরিাজ্থে করা 

প্রনোজ্ে।  

 একটি গনবষিাধিী প্রমিষ্ঠাে মহনসনব মেিযপ্রনোজ্েীে পনের ত্রেেমন্দে বাজ্ার িমেটমরাং, শুল্ক 

ত্রবষনম্যর কারি অনুসন্ধাে, আন্তজ্থামিক বামিজ্য সাংক্রান্ত ইসুযনি মবনশষজ্ঞ পরািশ থ প্রোে, দসটরাল 

োমে- ইিযামে গুরুত্বপূি থ োোমবধ গনবষিাকি থ পমরিালোর জ্ন্য কমিশনে আরও অর্ থ বরানদ্দর জ্ন্য 

প্রনোজ্েীে পেনক্ষপ গ্রহি করা আবশ্যক।  

 কমিশনের কি থকিথানের েক্ষিা ও সক্ষিিা বৃমদ্ধর জ্ন্য দেনশ/মবনেনশ উচ্চ মশক্ষার ব্যবস্থা এবাং 

প্রমশক্ষি, দসমিোর ইিযামেনি অাংশগ্রহনির সুনর্াগ বৃমদ্ধ ও এিেসাংক্রান্ত প্রকে গ্রহনির ব্যবস্থা দেো 

দর্নি পানর।  

 কমিশনের কি থকিথানের জ্ন্য অমফনসর স্থাে সাংকুলানের মবষেটি সিাধােকনে মেজ্স্ব অমফস 

িবে মেি থাি অর্বা পর্ থাপ্ত দস্পস বরাদ্দ মেনে কি থকিথানের প্রাপ্যিা অনুর্ােী অমফনসর স্থাে সাংকুলানের 

ব্যবস্থা গ্রহি করা প্রনোজ্ে। 

 দেশীে ও আন্তজ্থামিক বামিজ্য সাংক্রান্ত িথ্য-উপানত্তর িান্ডার, সিন্বেকারী ও সরবরাহকারী 

মহনসনব ট্যামরফ কমিশেনক একটি সিমন্বি িথ্য দকন্দ্র মহনসনব গনড় দিালার জ্ন্য প্রনোজ্েীে পেনক্ষপ 

গ্রহি করা আবশ্যক।  

 বামিজ্য সহজ্ীকরনির লনক্ষয কমিশেনক  দফাকাল পনেন্ট মহনসনব সিন্বেনকর োমেত্ব অপ থি করা 

দর্নি পানর।  কমিশে এ মবষনে সাংমিষ্ট দেকনহাল্ডারনের সানর্ পরািশ থক্রনি মবমিন্ন িথ্য/উপাত্ত 

মবনিষিপূব থক কমিশে বামিজ্য সহজ্ীকরনির একটি মেক মেনে থশো মেনি পানর। কমিশনের মেক 

মেনে থশো ও সুপামরশ দিািানবক সাংমিষ্ট প্রমিষ্ঠােগুনলা কাজ্ করনল বামিজ্য ব্যে ও সিে  কনি র্ানব 

ফনল দিািাগি  কি োনি পে পানব। এনি বামিজ্য সম্প্রসামরি হনব এবাং জ্ীবের্াত্রার িানের উন্নমি 

র্টনব। 
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পমরমশষ্ট - ১ 

বিথিাে/প্রািে দিোরম্যাে িনহােেগনির কার্ থকাল 

ক্রমিক োং কি থকিথার োি কার্ থকাল 

হনি পর্ থন্ত 

৪০। জ্োব দিাঃ জ্মহর উমদ্দে আহনিে এেমেমস ১৮-১০-২০১৭ কি থরি 

৩৯। দবগি মুশনফকা ইকফাৎ ২৪-০২-২০১৬ ২৬-১০-২০১৭ 

৩৮। জ্োব এটিএি মুিথজ্া দরজ্া দিৌধুরী এেমেমস ১৪-০৯-২০১৫ ১২-০১-২০১৬ 

৩৭। ে. দিাঃ আমজ্জুর রহিাে ২৮-০৯-২০১৪ ১৩-০৯-২০১৫ 

৩৬। জ্োব দিাঃ ইকবাল খাে দিৌধুরী ০৪-০৩-২০১৪ ২৮-০৯-২০১৪ 

৩৫। জ্োব দিাঃ সাহাব উিাহ ২২-০৭-২০১২ ০৬-০৩-২০১৪ 

৩৪। ে. দিাঃ িমজ্বুর রহিাে ২০-০৭-২০০৯ ১৯-০৭-২০১২ 

৩৩। জ্োব এ দক এি আমজ্জুল হক ১৮-০১-২০০৯ ১৯-০৭-২০০৯ 

৩২। ে. ত্রসেে েকীব মুসমলি ১২-০২-২০০৮ ১৭-১২-২০০৮ 

৩১। জ্োব দিাঃ শমফকুল ইসলাি ০৯-০১-২০০৭ ০৩-০২-২০০৮ 

৩০। জ্োব দিাঃ আবদুল ওোহাব ০৮-১০-২০০৬ ২৬-১২-২০০৬ 

২৯। জ্োব এমবএি আবদুল হক দিৌধুরী ২০-০৮-২০০৬ ১৯-০৯-২০০৬ 

২৮। জ্োব দিাঃ মসরাজুল ইসলাি ০৩-০৫-২০০৬ ০৩-০৭-২০০৬ 

২৭। ত্রসেে সুজ্াউমদ্দে আহম্মে ১২-০৯-২০০৫ ২৭-০৪-২০০৬ 

২৬। জ্োব দিাঃ আমিনুল  ইসলাি ভু ুঁইো ০৫-০১-২০০৫ ১২-০৯-২০০৫ 

২৫। অধ্যাপক দিাহাম্মে আলী িসমলি ২৩-০৬-২০০২ ২২-০৬-২০০৪ 

২৪। জ্োব দেনলাোর দহানসে ১১-০৯-২০০১ ১৪-১১-২০০১ 

২৩। জ্োব এি আই দিৌধুরী (িমহবুল ইসলাি) ০৭-০৫-২০০১ ০৮-০৮-২০০১ 

২২। জ্োব  এ. ওোই,মব,আই মসমদ্দকী ০৭-০৬-২০০০ ২২-০৪-২০০১ 

২১। জ্োব দিাঃ দিারনশে দহানসে ১৫-১১-১৯৯৯ ২৬-১০-১৯৯৯ 

২০। ে. দিাঃ ওসিাে আলী ১৫-১০-১৯৯৭ ২৬-১০-১৯৯৯ 

১৯। জ্োব শািসুজ্জািাে দিৌধুরী ১৫-১০-১৯৯৭ ০৯-১২-১৯৯৭ 

১৮। জ্োব আজ্াে রুহুল আমিে ০১-০৩-১৯৯৭ ০৭-১০-১৯৯৭ 

১৭। জ্োব এ,এ,এি, মজ্োউমদ্দে ২২-০৮-১৯৯৬ ২৩-০২-১৯৯৭ 

১৬। জ্োব দিাঃ েজ্রুল ইসলাি ২৬-০৫-১৯৯৬ ২৩-০৭-১৯৯৬ 
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১৫। জ্োব আবদুল হামিে দিৌধুরী ০৫-১০-১৯৯৪ ২২-০৪-১৯৯৬ 

১৪। ে. িমহউদ্দীে খাে আলিগীর ২৩-১০-১৯৯১ ০৫-১০-১৯৯৪ 

১৩। জ্োব আমিনুল ইসলাি ১৯-০৬-১৯৯১ ২৩-১০-১৯৯১ 

১২। জ্োব ত্রসেে হাসাে আহিে ১৫-১২-১৯৯০ ১৯-০৬-১৯৯১ 

১১। জ্োব এি.এ. িামলক ১০-০১-১৯৯০ ১৫-১২-১৯৯০ 

১০। জ্োব মুসনলহ উদ্দীে আহনিে ০৮-০৭-১৯৮৬ ২৯-১১-১৯৮৯ 

৯। জ্োব োমসি উদ্দীে আহনিে ০২-১১-১৯৮৫ ০৮-০৭-১৯৮৬ 

৮। জ্োব িঞ্জুর দিানশ থে ০৬-০৬-১৯৮৪ ৩১-১০-১৯৮৫ 

৭। জ্োব খন্দকার দিাঃ নুরুল ইসলাি ৩০-০১-১৯৮৪ ০৬-০৬-১৯৮৪ 

৬। কনিাের এি, এ, রহিাে (অঃ প্রাঃ) ২৭-১০-১৯৮০ ৩০-০১-১৯৮৪ 

৫। কাজ্ী দিাশারফ দহানসে ১৫-০২-১৯৮০ ২৬-১০-১৯৮০ 

৪। জ্োব এ, এি, হােোর দহানসে ২০-০১-১৯৭৭ ১৪-০২-১৯৮০ 

৩। জ্োব  এ, এি, আমেসুজ্জািাে ২৬-১০-১৯৭৬ ১৯-০১-১৯৭৭ 

২। জ্োব আবদুস সািাে ১৯-০৭-১৯৭৬ ২৫-১০-১৯৭৬ 

১। জ্োব আনোোরুল হক খাে ৩০-১২-১৯৭২ ১৫-০৩-১৯৭৬ 
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পমরমশষ্ট - ২ 

 বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের বিথিাে সাাংগঠমেক কাঠানিা

‡Pqvig¨vb 

m`m¨  

(evwYR¨ bxwZ) 
m`m¨  

(evwYR¨ cÖwZweavb) 

hyM¥-cÖavb 

(AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZv-1) 
mwPe 

m`m¨ 
(AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZv 

) 

 

hyM¥-cÖavb 

(evwYR¨ cÖwZweavb) 

hyM¥-cÖavb 

 (evwYR¨ bxwZ) 

Dc-cÖavb 

(evwYR¨ bxwZ-1) 

Dc-cÖavb 

(evwYR¨ bxwZ-2) 

 

Dc-cÖavb 

(evwYR¨ bxwZ-3) 

 

Dc-cÖavb 

(evwYR¨ cÖwZweavb-

1) 

 

Dc-cÖavb 

(AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZv-

2) 

 

Dc-cÖavb 

(evwYR¨ cÖwZweavb-

2) 

 

Dc-cÖavb 

(AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZv-

3) 

 

Dc-cÖavb 

(AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZv-

1) 

) 

wm‡÷g 

Gbvwj÷ 

mnKvix-cÖavb 

(evwYR¨ bxwZ-1) 

 

mnKvix-cÖavb 

(evwYR¨ bxwZ-3) 

mnKvix-cÖavb 

(evwYR¨ bxwZ-2) 

mnKvix-cÖavb 

(evwYR¨ cÖwZweavb-

1) 

 

mnKvix-cÖavb 

(evwYR¨ cÖwZweavb-

2) 

 

mnKvix-cÖavb 

(AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZv-

1) 

 

mnKvix-cÖavb 

(AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZv-

2) 

 

mnKvix-cÖavb 

(AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZv-

3) 

 

 

M‡elYv Kg©KZ©v 

(evwYR¨ bxwZ-1) 

M‡elYv Kg©KZ©v 

(evwYR¨ bxwZ-2) 

M‡elYv Kg©KZ©v 

(evwYR¨ cÖwZweavb-

1) 

M‡elYv Kg©KZ©v 

(evwYR¨ bxwZ-3) 

 

M‡elYv Kg©KZ©v 

(AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZv-

2) 

 

M‡elYv Kg©KZ©v 

(evwYR¨ cÖwZweavb-

2) 

 

M‡elYv Kg©KZ©v 

(AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZv-

1) 

 

M‡elYv Kg©KZ©v 

(AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZv-3) 

 

wnmve i¶Y 

Kg©KZ©v 
jvB‡eªixqvb Rbms‡hvM I 

cÖKvkbv Kg©KZ©v 
 

mnKvix mwPe 

(cÖkvmb) 

Mvoxi msL¨v t Kvi t  9wU  

    gvB‡µvevm t  2wU 

    gUimvB‡Kj t  1 wU 

  Aby‡gvw`Z Rbej t  Kg©KZ©v =  39 Rb 

            Kg©Pvix   =   76 Rb 

            me©‡gvU  =  115 Rb 

hyM¥-cÖavb 

(AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZv-2) 
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পমরমশষ্ট - ৩ 

                                 বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের আইে 

দরমজ্ষ্টাে থ োং মে এ-১ 

বাাংলানেশ দগনজ্ট 

অমিমরি সাংখ্যা 

 কর্তথপক্ষ কর্তথক প্রকামশি 

শুক্রবার, েনিম্বর ৬, ১৯৯২ 

বাাংলানেশ জ্ািীে সাংসে 

ঢাকা, ৬ই েনিম্বর, ১৯৯২/ ২২দশ কামিথক, ১৩৯৯ 

 

সাংসে কর্তথক গৃহীি মেম্নমলমখি আইেটি ৬ই েনিম্বর, ১৯৯২ (২২দশ কামিথক  ,১৩৯৯ (িামরনখ 

রাষ্ু্েপমির সম্মমি লাি কমরোনে এবাং এিিারা এই আইেটি সব থসাধারনির অবগমির জ্ন্য প্রকাশ করা 

হইোনে:- 

১৯৯২ সনের ৪৩ োং আইে 

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে প্রমিষ্ঠাকনে প্রিীি আইে 

 

দর্নহতু বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে প্রমিষ্ঠা করা সিীিীে ও প্রনোজ্েীে; 

দসনহতু এিিারা মেম্নরূপ আইে করা হইল:- 

১। সাংমক্ষপ্ত মশনরাোি- এই আইে বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে আইে, ১৯৯২ োনি অমবমহি হইনব। 

২। সাংজ্ঞা:- মবষে বা প্রসাংনগর পমরপন্থী দকাে মকছু ো র্ামকনল, এই আইনে-  

(ক) ‘‘কমিশে ’’ অর্ থ এই আইনের অধীে গঠিি বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে। 

(খ) ‘‘দিোরম্যাে’’ অর্ থ কমিশনের দিোরম্যাে; 

(গ) ‘‘প্রমবধাে’’ অর্ থ এই আইনের অধীে প্রিীি প্রমবধাে; 

(র্) ‘‘মবমধ’’ অর্ থ এই আইনের অধীে প্রিীি মবমধ; 

(ঙ) ‘‘সেস্য’’ অর্ থ কমিশনের সেস্য; 

(ি) ‘‘সমিব’’ অর্ থ কমিশনের সমিব। 
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৩। কমিশে প্রমিষ্ঠা :- (১) এই আইে বলবৎ হইবার পর র্িশীঘ্র সম্ভব, সরকার, সরকারী দগনজ্নট প্রজ্ঞাপে 

িারা, বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে োনি একটি কমিশে প্রমিষ্ঠা কমরনল। 

(২) কমিশে একটি স্থােী ধারাবামহকিা সম্পন্ন মবমধবদ্ধ সাংস্থা হইনব  এবাং ইহার- 

(ক) একটি সীলনিাহর র্ামকনব; 

(খ) স্থাবর ও অস্থাবর উিে প্রকার সম্পমত্ত অজ্থে করার, অমধকানর রাখার ও হস্তান্তর করার ক্ষিিা র্ামকনব; 

)গ (মবর ্ুনদ্ধ িািলা োনের করা র্াইনব এবাং ইহা িািলা োনের কমরনি পামরনব। 

৪। কমিশনের প্রধাে কার্ থালে:- কমিশনের প্রধাে কার্ থালে ঢাকাে র্ামকনব এবাং ইহা, প্রনোজ্েনবানধ, দর্ 

দকাে স্থানে শাখা কার্ থালে স্থাপে কমরনি পামরনব। 

৫। কমিশনের গঠে: - )১ (একজ্ে দিোরম্যাে এবাং অনু র্ধ্থ মিেজ্ে সেস্য সিন্বনে কমিশে গঠিি হইনব। 

(২) দিোরম্যাে ও সেস্যগি সরকার কর্তথক মেযুি হইনবে এবাং িাহানের িাকুরীর শিথাবলী সরকার কর্তথক 

মেধ থামরি হইনব। 

(৩) দিোরম্যানের পে শূন্য হইনল মকাংবা অনুপমস্থমি, অসুস্থিা বা অন্য দকাে কারনি মিমে িাহার োমেত্ব 

পালনে অসির্ থ হইনল, শূন্য পনে েবমেযুি দিোরম্যাে কার্ থিার গ্রহি ো করা পর্ থন্ত মকাংবা দিোরম্যাে 

পুেরাে স্বীে োমেত্ব পালনে সির্ থ ো হওো পর্ থন্ত সরকার কর্তথক িনোেীি দকাে সেস্য দিোরম্যােরূনপ কার্ থ 

কমরনবে। 

৬। প্রধাে মেব থাহী কি থকিথা:- দিোরম্যাে কমিশনের প্রধাে মেব থাহী কি থকিথা হইনবে এবাং মিমে কমিশনের 

অন্যান্য সেস্যনের োমেত্ব বন্টে কমরনবে। 

৭। কমিশনের কার্ থাবলী  ,ইিযামে:- )১ (কমিশে মে ম্নবমি থি মবষনে সরকারনক পরািশ থ প্রোে কমরনব র্র্া:- 

(ক) দেশীে মশনের স্বার্ থ রক্ষা; 

(খ) মশে সম্পে উৎপােনে প্রমিনর্ামগিাে উৎসাহ; 

(গ) মশে সম্পনের সুষ্ঠ ব্যবহার মেমিিকরি; 

(র্) দেশী পে রপ্তােীর উন্নেে; 

)ঙ (মি-পামক্ষ ক ও বহুপামক্ষক চুমির িাধ্যনি দেনশ এবাং মবনেনশ দেশীে মশে সম্পে ব্যবহানরর উন্নেে। 

(ি) োমম্পাং ও মবনেশী পনের আিোেী ও মবক্রনের ব্যাপানর অসাধু পন্থাে প্রমিনরাধকনে পেনক্ষপ গ্রহি; 

(ে) েফা (ক ( ,)খ( ,)গ( ,)র্ (ও )ঙ (এ উল ্ু্মলমখি মবষনে সরকার কর্তথক কমিশনের মেকট দপ্রমরি মবষে। 

)২ (ধারা ১ এ উমি মখি কার্ থ সম্পােনে কমিশে  ,অন্যানন্যর িনধ্য ,মে ম্নমলমখি মবষেগুমল র্র্ার্র্িানব 

মবনবিো কমরনব, র্র্া:- 

(ক) বাজ্ার অর্ থেীমি 

(খ) অর্ থনেমিক পমরনবশ; 

(গ) মি-পামক্ষক ও বহুপামক্ষক বামিজ্য ও শুল্ক চুমি; 
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(র্) জ্েিি। 

(৩) এই ধারার অধীে দপশকৃি সুপামরশ বাস্তবােনের ফনল সম্ভাব্য ক্ষমিগ্রস্ত মশে, দিািা ও জ্েসাধারনির 

স্বার্ থ মবনবিো কমরো কমিশে ক্ষমি লার্নবর জ্ন্য, উহার িনি প্রনোজ্েীে, বিব্য ও সুপামরশ সরকানরর 

মেকট দপশ কমরনব। 

(৪) এই ধারার অধীে কমিশে কর্তথক দপশকৃি সুপামরশনক সরকার স্বীকৃমি মেনে এবাং র্র্ার্র্িানব মবনবিো 

কমরনব। 

 
৮। িেন্ত অনুষ্ঠাে:- এই আইনের উনদ্দশ্য পূরিকনে কমিশে দর্ দকাে মশে ও বামিজ্য প্রমিষ্ঠাে অনুসন্ধাে বা 

িেন্ত কমরনি পামরনব এবাং উিরূপ অনুষ্ঠাে বা িেনন্তর জ্ন্য কমিশে কর্তথক ক্ষিিা প্রেত্ত দর্ দকাে ব্যমিনক 

সাংমিষ্ট প্রমিষ্ঠাে প্রনোজ্েীে সুনর্াগ-সুমবধা প্রোে কমরনি বাধ্য র্ামকনব। 

৯। কমিপে দক্ষত্র কমিশনের দেওোেী আোলনির ক্ষিিা:- কমিশে কর্তথক এই আইনের অধীে অনুসন্ধাে বা 

িেন্ত কার্ থধারাে উহা মেম্নবমি থি মবষেসমূনহ দসই সকল ক্ষিিা প্রনোগ কমরনি পামরনব দর্ সকল ক্ষিিা 

দকাে দেওোেী আোলি Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর অধীে উি 

মবষেসমূনহ প্রনোগ কমরনি পানর, র্র্া:- 

(ক)  আোলনি উপমস্থি হইবার জ্ন্য দকাে ব্যামির উপর সিে জ্ারী এবাং িাহানক আোলনি উপমস্থি 

হইনি বাধ্য করা এবাং শপর্ গ্রহি করাইো িাহানক মজ্জ্ঞাসাবাে করা; 

)খ (দকাে িথ্য সরবরাহ এবাং দকাে ি েন্ত বা অনুসন্ধানে প্রনোজ্েীে দকাে েমলল োমখল; 

১০।  সিা:-  (১) এই ধারার অন্যান্য মবধাোবলী সানপনক্ষ, কমিশে উহার সিার কার্ থ পদ্ধমি মেধ থারি কমরনি 

পামরনব। 

(২) কমিশনের সিা, উহার দিোরম্যানের সম্মমিক্রনি, উহার সমিব কর্তথক আহুি হইনব এবাং দিোরম্যাে 

কর্তথক মেধ থামরি স্থাে ও সিনে অনুমষ্ঠি হইনব। 

(৩) কমিশনের সিাে সিাপমিত্ব কমরনবে উহার দিোরম্যাে, এবাং িাহার অনুপমস্থমিনি, দিোরম্যাে কর্তথক 

িনোেীি কমিশনের দকাে সেস্য। 

(৪) শুধুিাত্র দকাে সেস্য পনে শূন্যিা বা কমিশে গঠনে ক্রটি র্াকার কারনি কমিশনের দকাে কার্ থ বা 

কার্ থধারা অনবধ হইনব ো এবাং িৎসম্পনকথ দকাে প্রশ্নও উত্থাপে করা র্াইনব ো। 

১১। সমিব:- (১) কমিশনের একজ্ে সমিব র্ামকনবে। 

(২) সমিব সরকার কর্তথক মেযুি হইনবে এবাং িাঁহার িাকুরীর শিথামে সরকার কর্তথক মস্থরকৃি হইনব। 

(৩) সমিব- 

(ক)  কমিশনের বানজ্ট প্রস্ত্তি কমরো অনুনিােনের জ্ন্য উহা কমিশনের মেকট উপস্থাপে কমরনবে; 

(খ)  কমিশনের মহসাব সাংরক্ষি, মহসানবর বামষ থক মববরিী প্রিেে এবাং মহসাব মেরীক্ষার ব্যবস্থা   কমরনবে; 
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(গ)  কমিশনের অর্ থ ও সম্পমত্ত সাংরক্ষি ,দহফাজ্ি, মেেন্ত্রি ও পমরিালো কমরনবে এবাং েমলল ও কাগজ্পত্র 

সাংরক্ষি ও দহফাজ্ি কমরনবে; 

(র্)  কমিশনের প্রশাসমেক কাজ্ িোরক কমরনবে এবাং র্াহানি িাহা সুষ্ঠুিানব সম্পামেি হে দসই মেনক 

লক্ষয রামখনবে; 

(ঙ) কমিশে বা দিোরম্যাে কর্তথক অমপ থি বা মেমে থষ্টকৃি অন্যান্য োমেত্ব পালে কমরনবে। 

১২। কমিশনের অন্যান্য কি থকিথা ও কি থিারী:- (১) কমিশে উহার কাজ্ সুষ্ঠুিানব পমরিালোে প্রনোজ্নে 

অন্যান্য কি থকিথা ও কি থিারী মেযুি কমরনি পামরনব এবাং িাহানের িাকুরীর শিথাবলী মবমধ িারা মেধ থামরি 

হইনব: 

িনব শিথ র্ানক দর্, সরকানরর পূব থানুনিােে ব্যমিনকনক কমিশে দকাে কি থকিথা বা কি থিারীর পে 

সৃমষ্ট কমরনি পামরনব ো। 

১৩। কমিটি:- কমিশে উহার োমেত্ব পালনে উহানক সহােিাোনের জ্ন্য এক বা একামধক কমিটি মেনোগ 

কমরনি পামরনব। 

১৪। কমিশনের িহমবল:- (১) কমিশনের একটি িহমবল র্ামকনব এবাং উহানি সরকানরর অনুোে অন্য দকাে 

উৎস হইনি প্রাপ্ত োে ও অনুোে এবাং কমিশে কর্তথক প্রাপ্ত মফ এবাং অন্য দর্ দকাে অর্ থ জ্িা হইনব। 

(২) এই িহমবল কমিশনের োনি িৎকর্তথক অনুনিামেি দকাে িফমসমল ব্যাাংনক জ্িা রাখা হইনব 

এবাং মবমধ িারা মেধ থামরি পদ্ধমিনি িহমবল হইনি অর্ থ উঠানো র্াইনব। 

(৩) এই িহমবল হইনি কমিশনের প্রনোজ্েীে ব্যে মেব থাহ করা হইনব। 

১৫। বানজ্ট:- কমিশে প্রমি বৎসর সরকার কর্তথক মেমে থষ্ট সিনের িনধ্য পরবিী অর্ থ বৎসনরর বামষাংক 

বানজ্ট মববরিী সরকানরর মেকট দপশ কমরনব এবাং উহানি উি অর্ থ বৎসনর সরকানরর মেকট হইনি 

কমিশনের মক পমরিাি অনর্ থর প্রনোজ্ে উহার উনিখ র্ামকনব। 

১৬। মহসাব রক্ষি ও েীমরক্ষা:- (১) কমিশে র্র্ার্র্িানব উহার মহসাব রক্ষি কমরনব এবাং মহসানবর বামষ থক 

মববরিী প্রস্ত্তি কমরনব। 

(২) বাাংলানেনশর িহামহসাব মেরীক্ষক ও মেেন্ত্রক, অি:পর িহামহসাব মেরীক্ষক োনি অমিমহি, প্রমি বৎসর 

কমিশনের মহসাব মেরীক্ষা কমরনবে এবাং মেরীক্ষা মরনপানট থর একটি কমরো অনুমলমপ সরকার ও কমিশনের 

মেকট দপশ কমরনবে। 

(৩) উপ-ধারা (২) দিািানবক মহসাব মেরীক্ষার উনদ্দনশ্য িহামহসাব মেরীক্ষক মকাংবা িাহার মেকট হইনি 

এিদুনদ্দনশ্য ক্ষিিাপ্রাপ্ত দকাে ব্যমি কমিশনের সকল দরকে থ  ,েমলল-ে স্তানবজ্, েগে বা ব্যাাংনক গমেি অর্ থ, 

জ্ািােি, িান্ডার এবাং অন্যমবধ সম্পমত্ত পরীক্ষা কমরো দেমখনি পামরনবে এবাং কমিশনের দকাে সেস্য, 

কি থকিথা বা কি থিারীনক মজ্জ্ঞাসাবাে কমরনি পামরনবে। 
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১৭। মেনে থশ প্রোনে সরকানরর ক্ষিিা:- এই আইনের উনদ্দনশ্য পূরিকনে সরকার কমিশেনক দর্ দকাে মেনে থশ 

প্রোে কমরনি পামরনব এবাং কমিশে উহা পালে কমরনি বাধ্য র্ামকনব। 

১৮। প্রমিনবেে:- (১) প্রমি বৎসর ৩০ দশ জুনের িনধ্য কমিশে িৎকর্তথক পূব থবিী বৎসনর সম্পামেি 

কার্ থাবলীর খমিোে সম্পমলি একটি প্রমিনবেে সরকানরর মেকট দপশ কমরনব। 

(২) সরকার প্রনোজ্েিি কমিশনের মেকট হইনি উহার দর্ দকাে মবষনের উপর প্রমিনবেে এবাং মববরিী 

আহবাে কমরনি পামরনব এবাং কমিশে উহা সরকানরর মেকট সরবরাহ কমরনি বাধ্য র্ামকনব। 

১৯। সরল মবশ্বানস কৃি কাজ্কি থ রক্ষি:- এই আইে বা দকাে মবমধ বা প্রমবধানের অধীে সরল মবশ্বানস কৃি 

দকাে কানজ্র ফনল দকাে ব্যমি ক্ষমিগ্রস্ত হইনল বা হওোে সম্ভবো র্ামকনল অন্যান্য কমিশনের দিোরম্যাে, 

সেস্য বা দকাে কি থকিথা বা কি থিারীর মবরুনদ্ধ দকাে দেওোেী বা দফৌজ্োরী িািলা বা অন্য দকাে আইেগি 

কার্ থধারা োনের করা র্াইনব ো। 

২০। জ্েনসবক:- কমিশনের দিোরম্যাে সেস্য, কি থকিথা ও কি থিারীগি Penal Code (Act XLV of, 

1860) এর section 21 এ ``Public servant” (জ্েনসবক) কর্াটি দস অনর্ থ ব্যবিৃি হইোনে দসই 

অনর্ থ ‘‘Public servant” (জ্েনসবক) বমলো গে হইনবে। 

২১। ক্ষিিা অপ থি:- কমিশে উহার দর্ দকাে ক্ষিিা বা োমেত্ব সুমেমে থষ্ট শনিথ উহার দিোরম্যাে, দকাে সেস্য 

বা দকাে কি থকিথানক অপ থি কমরনি পামরনব। 

২২। মবমধ প্রিেনির ক্ষিিা:- এই আইনের উনদ্দশ্য পূরিকনে সরকার, সরকারী দগনজ্নট প্রজ্ঞাপে ধারা, মবমধ 

প্রিেে কমরনি পামরনব। 

২৩। প্রমবধাে প্রিেনের ক্ষিিা:- এই আইনের উনদ্দশ্য পূরিকনে কমিশে, সরকানরর পূব থানুনিােেক্রনি এবাং 

সরকারী দগনজ্নট প্রজ্ঞাপে ধারা, এই আইে বা দকাে মবমধর সমহি অসািঞ্জস্যপূি থ েে এইরূপ প্রমবধাে প্রিেে 

কমরনি পামরনব। 

২৪। ট্যামরফ কমিশে মবনলাপ, ইিযামে:- (১) বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে প্রমিষ্ঠার সাংনগ সাংনগ বামিজ্য 

িন্ত্রিালনের ২৮ দশ জুলাই, ১৯৭০ জ্নের মরমজ্মলউশে োং এেমিে-১ই-২০/৭০/৬০৬, অি:পর উি 

মরমজ্মলউশে বমলো উমিমখি, বামিল হইো র্াইনবঃ 

(২) উি মরমজ্মলউশে বামিল হইবার সাংনগ সাংনগ:- 

(ক) উি মরমজ্মলউশনের অধীে গঠিি ট্যামরফ কমিশে, অি :পর মবলুপ্ত কমিশে বমলো উ মিমখি, মবলুপ্ত 

হইনব; 

(খ) মবলুপ্ত কমিশনের স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পমত্ত, েগে ও ব্যাাংনক গমেি অর্ থ কমিশনে হস্তান্তমরি 

হইনব এবাং কমিশে উহার অমধকারী হইনব; 

(গ) মবলুপ্ত কমিশে এবাং উহার প্রামিষ্ঠামেক উন্নেে প্রকে (IDTC Project) এর সকল কি থকিথা ও কি থিারী 

কমিশনে বেলী হইনবে এবাং িাহারা কমিশে কর্তথক মেযুি কি থকিথা ও কি থিারী বমলো গে হইনবে এবাং 
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এইরূপ বেলীর পূনব থ িাহারা দর্ শনিথ িাকুরীনি মেনোমজ্ি মেনলে, কমিশে কর্তথক পমরবমিথি ো হওো পেন্ত, 

দসই একই শনিথ িাহারা কমিশনে িাকুরীনি মেনোমজ্ি র্ামকনবে। 

 

আব্দুল হানশি 

সমিব। 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

বমেউর রহিাে, উপ-মেেন্ত্রক, বাাংলানেশ সরকারী িন্ত্রিালে, ঢাকা কর্তথক মুমদ্রি। 

দিাঃ আব্দুর রশীে সরকার, উপ-মেেন্ত্রক, বাাংলানেশ ফরিস। ও প্রকাশেী অমফস, 

দিজ্গাঁও, ঢাকা কর্তথক প্রকামশি। 
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পমরমশষ্ট - ৪ 

২০১৭-১৮ অর্ থবেনর কমিশনে কি থরি কি থকিথানের োনির িামলকা ও অন্যান্য িথ্য: 
 

ক্রঃ 

োং 

কি থকিথার োি ও পেমব  দটমলনফাে, দিাবাইল ও 

ই-দিইল 

েমব 

১। জ্োব দিাঃ জ্মহর উমদ্দে আহনিে এেমেমস         

দিোরম্যাে 

৯৩৪০২০৯ 

৯৩৪০২৪৩ 

০১৭৩০৩৫৯৬৫৬ 

chairman@btc.gov.bd 

 

২। জ্োব দশখ আব্দুল িান্নাে 

সেস্য (আঃ সঃ) 

৯৩৩৩৫৬৫ 

০১৫৫২৪৫৭৮৪৫ 

member_icd@btc.gov.bd 

 

৩। জ্োব শাহ দিাঃ আবু রােহাে আলনবরুেী 

সেস্য )বাঃ েীঃ(  

৯৩৩৫৯৯২ 

০১৭১১৩১৬৯০০ 

member_trd@btc.gov.bd 

alberuni_5388@yahoo.com 

 

৪। দসমলিা সুলিাো এেমেমস 

সেস্য (বাঃ প্রঃ) 

৯৩৩৫৯৯১ 

member_trd@btc.gov.bd 

 

৫। ে. দিাহাঃ আব্দুস োলাি  

যুগ্ম প্রধাে (আঃ সঃ - ১) 

৯৩৩৫৯৩৫ 

০১৫৫২৩০৮৭৯৪ 

jc_icd1@btc.gov.bd 

 

৬। জ্োব আবদুল বারী  

যুগ্ম প্রধাে (আঃ সঃ - ২) 

৯৩৩৬৪১১ 

০১৭৩০০২০৫০৩ 

jc_icd2@btc.gov.bd 

 

mailto:chairman@btc.gov.bd
mailto:member_icd@btc.gov.bd
mailto:member_trd@btc.gov.bd
mailto:jc_icd1@btc.gov.bd
mailto:jc_icd2@btc.gov.bd


94 

 

ক্রঃ 

োং 

কি থকিথার োি ও পেমব  দটমলনফাে, দিাবাইল ও 

ই-দিইল 

েমব 

৭। জ্োব দিাঃ েজ্রুল ইসলাি 

সমিব 
 

৯৩৩৫৯৩৩ 

০১৫৫২৬০১৮১৮ 

secretary@btc.gov.bd 

 

৮। মিজ্ রিা দেওোে  

যুগ্ম প্রধাে (বাঃ প্রঃ)  

 

৯৩৩৬৪৪৭ 

০১৬২৩৮৬১০৫২ 

jc_trd@btc.gov.bd 

 

৯। জ্োব দিাঃ রমকবুল হাসাে  

উপ প্রধাে (বাঃ েীঃ) 

৯৩৩৫৯৩১ 

০১৯১৯৫৬৭০৫৮ 

dc_tpd_iaa@btc.gov.bd 

 

১০। শারমিো হামসে 

উপ প্রধাে (বাঃ প্রঃ) 

 ৯৩৩৫৯৯৪ 

dc_investigation@btc.gov.

bd 

 

১১। মিজ্ িাহমুো 
 

 উপ প্রধাে ও 

সহকারী সিমব )অমিঃ োঃ(  

৮৩১৬১০৪ 

asstsecretary@btc.gov.bd 

 

১২। জ্োব দিাঃ িমশউল আলি 

উপ প্রধাে (আঃ সঃ)  

৯৩৩৫৯৯৩ 

০১৭১১২৪২৮২৩ 

dc_icd_gatt@btc.gov.bd 

 

১৩। দবগি দিাহমসো দবগি  

উপ প্রধাে (বাঃ েীঃ)  

 

০১৬৭৫৪১১৯৪৪ 

dc_tpd_tpm@btc.gov.bd 

 

mailto:secretary@btc.gov.bd
mailto:jc_trd@btc.gov.bd
mailto:dc_tpd_iaa@btc.gov.bd
mailto:dc_investigation@btc.gov.bd
mailto:dc_investigation@btc.gov.bd
mailto:dc_icd_gatt@btc.gov.bd
mailto:dc_tpd_tpm@btc.gov.bd
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ক্রঃ 

োং 

কি থকিথার োি ও পেমব  দটমলনফাে, দিাবাইল ও 

ই-দিইল 

েমব 

১৪। জ্োব মু. আকরাি দহানসে  

মসনেি এোমলে 

৯৩৩০৮০৪ 

০১৯১১১১৮২৯৪ 

systemanalyst@btc.gov.bd 

 

১৫। জ্োব ইউসুফ আলী িজুিোর  

উপ প্রধাে (বাঃ প্রঃ) 

৯৩৩৫৯৯৬ 

০১৭১১০৬১৬৯২ 

ac_investigation@btc.gov.bd 

 

১৬। জ্োব দিাঃ িামুে-উর-রশীে 

 আসকারী 

উপ প্রধাে (আঃ সঃ) 

০১৭১২১৬৯৮৫৫ 

ac_icd_ds@btc.gov.bd 

 

১৭। জ্োব দিাঃ রােহাে উবােদুিাহ  

সহকারী প্রধাে (বাঃ েীঃ) 

০১৯১১২৩৩৬৪১ 

ac_tpd_sub@btc.gov.bd 

 

১৮। জ্োব দিাঃ িাহমুদুল হাসাে  

সহকারী প্রধাে (বাঃ েীঃ)  

 

৯৩৩৫৯৩০ 

০১৭১২২৮৪৬৯১ 

ro_tpd_iaa@btc.gov.bd 

 

১৯। এস, এি, সুিাইো জ্াবীে  

সহকারী প্রধাে (আঃ সঃ) 

০১৭৫২৫২৯৭৬৫ 

ro_icd_ds@btc.gov.bd 

 

২০। জ্োব দিাঃ আব্দুল লমিফ  

সহকারী প্রধাে )বাঃ প্রঃ(  

০১৭১৭৪০৮৭৬৫ 

ro_investigation@btc.gov.bd 

 

mailto:systemanalyst@btc.gov.bd
mailto:ac_investigation@btc.gov.bd
mailto:ac_icd_ds@btc.gov.bd
mailto:ac_tpd_sub@btc.gov.bd
mailto:ro_tpd_iaa@btc.gov.bd
mailto:ro_icd_ds@btc.gov.bd
mailto:ro_investigation@btc.gov.bd
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ক্রঃ 

োং 

কি থকিথার োি ও পেমব  দটমলনফাে, দিাবাইল ও 

ই-দিইল 

েমব 

২১। জ্োব দিাঃ িনেে উমদ্দে দিািা 

সহকারী প্রধাে (আঃ সঃ) (িঃ োঃ) 

 

০১৯১২০২৩৫৫২ 

ac_icd_gatt@btc.gov.bd 

 

২২। জ্োব িমহনুল কমরি খন্দকার  

গনবষিা অমফসার )বাঃ প্রঃ(  

০১৬৮৬২৬৭৩৯৬ 

ro_injury@btc.gov.bd 

 

২৩। জ্োব মিজ্থা আবুল ফজ্ল দিাঃ দিৌহীদুর 

রহিাে  

গনবষিা অমফসার )আঃ সঃ(  

০১৯৩৭৮৫৯৮৪৩ 

ro_icd_gats@btc.gov.bd 

 

২৪। জ্োব এইি.এি.শমরফুল ইসলাি 

মপআর এন্ড মপও 

ও  

গ্রন্থাগামরক (অমিঃ োঃ) 

০১৭২৪৮৯৪০৩৬ 

prandpo@btc.gov.bd 

 

 

২৫। জ্োব কাজ্ী  িমের উদ্দীে 

গনবষিা অমফসার (আঃ সঃ-২) 

০১৯১১৭২১৮৯৮ 

ro_icd_gatt@btc.gov.bd 

 

২৬। জ্োব দলাকিাে দহানসে  

গনবষিা অমফসার (বাঃ েীঃ,  

িমেটমরাং দসল) 

৯৩৩৫৯৩০ 

০১৭১৭৩৪৪৮৯৩ 

ro_tpd_sub@btc.gov.bd 

 

২৭। জ্োব দিাঃ জ্মসি উমদ্দে 

গনবষিা অমফসার )বাঃ েীঃ(  

০১৭১৫৬৫৩৭৮৪ 

ro_tpd_tpm@btc.gov.bd 

 

 
 

 

mailto:ac_icd_gatt@btc.gov.bd
mailto:ro_injury@btc.gov.bd
mailto:ro_icd_gats@btc.gov.bd
mailto:prandpo@btc.gov.bd
mailto:ro_tpd_sub@btc.gov.bd
mailto:ro_tpd_tpm@btc.gov.bd
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পমরমশষ্ট - ৫ 

কমিশনের কি থকিথানের মবনেশ ভ্রিনির মববরি 

ক্রঃ 

োং 

কি থকিথা/কি থিারীর োি প্রমশক্ষনির মবষে আনোজ্েকারী 

দেশ 

প্রমশক্ষনির দিোে 

০১.  জ্োব দিাঃ রােহাে উবােদুিাহ 

 সহকারী প্রধাে (বাঃ েীঃ) 

Seminar on Trade and 

Investment 

Facilitation for 

Bangladesh .  

িীে ০২ আগে হনি 

২২ আগে ২০১৭ 

০২. কাজ্ী িমের উদ্দীে 

  গনবষিা কি থকিথা 

Regional Trade 

Policy Course for 

Asia-Pacific 

Members and 

Observers of the 

WTO. 

ব্যাাংকক 
 

০২ অনটাবর হনি  

২৪ েনিম্বর ২০১৭ 

০৩. জ্োব মিজ্থা আবুল ফজ্ল 

দিাঃ দিৌমহদুর রহিাে 

গনবষিা অমফসার 

Thirty-eighth 

regional Course on 

Key issues on the 

international 

economic agenda 

Singapore. 

মসঙ্গাপুর 

 

১৩ েনিম্বর হনি  

০১ মেনসম্বর ২০১৭ 

০৪. জ্োব দিাঃ েজ্রুল ইসলাি  

উপ-প্রধাে 

 

Professional Training 

& Exposure Visit 

Program on Regional 

Economic Integration 

& ASEAN 

Experience.  

ব্যাাংকক ২৬ িাি থ হনি 

৩০ িাি থ ২০১৮  

০৫. মিজ্ রিা দেওোে 

   যুগ্ম প্রধাে )িঃ োঃ(  

Capacity  Building 

Oorsshop. 
ব্যাাংকক ২১ িাি থ হনি  

২৩ িাি থ ২০১৮ 

০৬. জ্োব দিাঃ িনেে উমদ্দে দিািা 

সহকারী প্রধাে 

Seminar on Trade 

Facilitation for 

Developing Countries. 

িীে ২৮ িাি থ হনি  

১৭ এমপ্রল ২০১৮ 

০৭. জ্োব মু. আকরাি দহানসে 

মসনেি এোমলে 

Seminar on Trade and 

Investment Promotion 

for Bangladesah. 

িীে ১০ এমপ্রল হনি  

৩০ এমপ্রল ২০১৮ 

০৮. এস এি সুিাইো জ্াবীে 

 সহকারী প্রধাে 

Priority Issues of 

LDCs in the 

Multilateral Trading 

System.  

দজ্নেিা ১১ জুে হনি  

১৫ জুে ২০১৮ 

 

০৯. কাজ্ী িমের উদ্দীে 

গনবষিা কি থকিথা 

WTO Regional 

Advanced Course On 

Trade Negotiation 

Simulation Skills for 

Asian Countries and 

Pacific  Islands. 

মফমলপাইে ২৫ জুে হনি 

৩০ জুে ২০১৮ 
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পমরমশষ্ট - ৬ 

কমিশনের কি থকিথানের স্থােীে প্রমশক্ষনির মববরি 

ক্রঃ 

োং 

কি থকিথা/কি থিারীর োি প্রমশক্ষনির মবষে আনোজ্েকারী 

প্রমিষ্ঠাে 

প্রমশক্ষনির 

দিোে 

০১. জ্োব দিাঃ েজ্রুল ইসলাি  

উপ-প্রধাে 

Fiscal Economics and 

Economic Management 

(FEEM) 

বামিজ্য িন্ত্রিালে 

 

১৬-২৫ জুলাই 

 ২০১৭ 

০২.. জ্োব দিাহাম্মে দহলাল উমদ্দে 

উপ-প্রধাে 

General hnglish Ssills 

course 
মেটিশ কাউমন্সনলর 

অধীনে 

০১-৩১ জুলাই 

২০১৭ 

০৩. জ্োব দিাঃ দলাকিাে দহানসে  

গনবষিা কি থকিথা 

General hnglish Ssills 

course 
মেটিশ কাউমন্সনলর 

অধীনে 

০১-৩১ জুলাই 

২০১৭ 

০৪. কি থকিথা )সকল(  ই-ফাইমলাং বাাংলানেশ ট্যামরফ 

কমিশে 

২৭ জুলাই 

২০১৭ 

০৫. জ্োব দিাঃ িনেে উমদ্দে 

দিািা 

সহকারী প্রধাে (িঃ োঃ) 

Introduction to the 

WTO. 
আিাোমে ও রপ্তামে 

প্রধাে মেেন্ত্রনকর েপ্তর, 

জ্ািীে ক্রীড়া পমরষে 

িবে, ঢাকা। 

২৩ ও ২৪  

আগে 

২০১৭  

০৬. জ্োব দিাঃ িাহমুদুল হাসাে 

সহকারী প্রধাে  

 

Dynamic Global 

Market Landscape. 
FARS Hotel, 2nd 
Floor, Akram 

Center, 212 

shahid syed 

Nazrul Islam 

Sharani, Dhasa. 

০৬ আগে 

২০১৭  

০৭. কি থকিথা )সকল(  

 

োগমরক দসবাে উদ্ভাবে 

 

বাাংলানেশ ট্যামরফ 

কমিশে 

২৬  ও ২৭ 

আগে ২০১৭ 

০৮. জ্োব দিাঃ আব্দুল লমিফ 

সহকারী প্রধাে  

 

Non Tariff Barriers, 

Anti-Dumping Duty 

and Countervailing 

Measures. 

জ্ািীে রপ্তামে উন্নেে 

বুযনরা  

২১ দসনেম্বর 

২০১৭  

০৯. কি থকিথা )সকল(  গিকি থিারী শৃঙ্খলা 

)মেেমিি উপমস্থমি (১৯৮২  

বাাংলানেশ ট্যামরফ 

কমিশে 

২৬ দসনেম্বর 

২০১৭ 

১০. মিজ্ রিা দেওোে 

যুগ্ম প্রধাে (বাঃ প্রঃ) 

Oorsshop on Cross 
Border Paperless Trade 

বাাংলানেশ ট্যামরফ 

কমিশে 

 ৩ অনটাবর 

২০১৭  

১১. জ্োব দিাঃ িমশউল আলি 

উপ-প্রধাে (আঃ সঃ) 

Wor sshop on the 11th 

OTO Ministerial 

Conference  &

Bangladesh Perspective  

েমিউটিও দসল, 

বামিজ্য িন্ত্রিালে 

২৬ অনটাবর 

২০১৭  

১২. জ্োব দিাঃ আব্দুল লমিফ 

সহকারী প্রধাে  

Oorsshop on adoption 

of standards, and 

promoting export of 

quality fruits and 

vegetables from 

Bangladesh.                  

রপ্তামে উন্নেে বুযনরা ১১ অনটাবর 

২০১৭  
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ক্রঃ 

োং 

কি থকিথা/কি থিারীর োি প্রমশক্ষনির মবষে আনোজ্েকারী প্রমিষ্ঠাে প্রমশক্ষনির 

দিোে 

১৩. কি থকিথা )সকল(  

 

Indicators for the 

Assistance A nalysis  

বাাংলানেশ ট্যামরফ 

কমিশে 

২৬ অনটাবর 

২০১৭ 

১৪. কি থকিথা )সকল(  

 

সমিবালে মেনে থশিালা ২০১৪ 

অনুর্ােী দোট মলখে ও পত্র 

প্রস্তুিকরি 

বাাংলানেশ ট্যামরফ 

কমিশে 

৩০ অনটাবর 

২০১৭ 

১৫. জ্োব দিাঃ েজ্রুল ইসলাি 

উপ-প্রধাে 

গিন্যথান্স অযান্ড ইনোনিশে  মব.মস.এস প্রশাসে 

একানেমি, শাহবাগ, 

ঢাকা। 

১৯ হনি ২৩ 

েনিম্বর 

২০১৭  

১৬. জ্োব দিাঃ িামুে -উর-রশীে 

আসকারী 

সহকারী প্রধাে 

Sanitary & 
phytosanitary (SPS) and 

Technical Barriers to 

Trade (TBT) 

েমিউটিও দসল, 

বামিজ্য িন্ত্রিালে 

২০ ও ২১ 

েনিম্বর 

২০১৭  

১৭. জ্োব দিাঃ িামুে-উর-রশীে 

আসকারী 

সহকারী প্রধাে 

ই-সামি থস বাস্তবােে পমরকেো 

প্রস্তুিকরি 
প্রধােিন্ত্রীর কার্ থালে ২২ ও ২৩ 

েনিম্বর ২০১৭ 

১৮. জ্োব দিাঃ দলাকিাে 

দহানসে 

গনবষিা কি থকিথা 

ই-সামি থস বাস্তবােে পমরকেো 

প্রস্তুিকরি 

প্রধােিন্ত্রীর কার্ থালে  ২২ ও ২৩ 

েনিম্বর ২০১৭ 

১৯. এস, এি, সুিাইো জ্াবীে Rules of origin for 

GSP, SAFTA, APTA, 

KPT and BIMESTEC 

and their application 

রপ্তামে উন্নেে বুযনরা ০৭ েনিম্বর 

২০১৭  

২০. গনবষিা কি থকিথা The Problems and 

Prospects of Exporting 

to the Latin American 

Countries: what to 

know? 

রপ্তামে উন্নেে বুযনরা ২০ েনিম্বর 

২০১৭ 

২১. জ্োব দিাঃ িামুে-উর-রশীে 

আসকারী 

সহকারী প্রধাে 

"ই-সামি থস বাস্তবােে 

দরােম্যাপ ২০২১" হনি ই-

সামি থস বাস্তবােনের লনক্ষয 

এটুআই এর "বাাংলানেশ 

সামি থস অযামেনকশে 

েযাটফরি (BSAP) এর 

সানর্ সিন্বে 

িমন্ত্রপমরষে মবিাগ ও 

প্রধােিন্ত্রীর কার্ থালনের 

দর্ৌর্ উনদ্যানগ 

৪ মেনসম্বর 

২০১৭ 

২২. জ্োব দিাঃ আব্দুল লমিফ 

গনবষিা কি থকিথা 

"ই-সামি থস বাস্তবােে 

দরােম্যাপ ২০২১" হনি "ই-

সামি থস বাস্তবােনের লনক্ষয 

এটুআই এর "বাাংলানেশ 

সামি থস অযামেনকশে 

েযাটফরি (BSAP) এর 

সানর্ সিন্বে 

িমন্ত্রপমরষে মবিাগ ও 

প্রধােিন্ত্রীর কার্ থালনের 

দর্ৌর্ উনদ্যানগ 

৪ মেনসম্বর 

২০১৭ 
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ক্রঃ 

োং 

কি থকিথা/কি থিারীর োি প্রমশক্ষনির মবষে আনোজ্েকারী 

প্রমিষ্ঠাে 

প্রমশক্ষনির 

দিোে 

২৩. কি থকিথা  )সকল(  

 

দুেীমি েিে আইে  বাাংলানেশ ট্যামরফ 

কমিশে 

০৫ মেনসম্বর 

২০১৭ 

২৪. কি থকিথা  )সকল(  

 

ই -ফাইমলাং  বাাংলানেশ ট্যামরফ 

কমিশে 

২৬ মেনসম্বর 

২০১৭ 

২৫. জ্োব দিাঃ িমশউল আলি 

উপ-প্রধাে  

 

Outcomes of the 11
th

 

WTO Ministerial 

Conference & Way 

Forward for the LDCs. 

েমিউটিও দসল ,বামিজ্য 

িন্ত্রিালে 

১৬ ও ১৭ 

জ্ানুোমর 

২০১৮ 

২৬. জ্োব দিাঃ িামুে -উর রশীে 

আসকারী 

সহকারী প্রধাে 

Outcomes of the 11
th

 

WTO Ministerial 

Conference & Way 

Forward for the LDCs. 

েমিউটিও দসল ,বামিজ্য 

িন্ত্রিালে 
১৬ ও ১৭ 

জ্ানুোমর 

 ২০১৮ 

২৭. জ্োব দিাঃ িামুে -উর রশীে 

আসকারী 

সহকারী প্রধাে 

ইআরমপ বাস্তবােে বাাংলানেশ কমম্পউটার 

কাউমন্সল 
০৯ জ্ানুোমর 

২০১৮  

২৮. জ্োব দিাঃ িনেে উমদ্দে 

দিািা 

সহকারী প্রধাে 

Bilateral and Regional 

Trade Agreements 
মবএফটিআই ০৯ হনি  

১১ জ্ানুোমর 

২০১৮ 

২৯. জ্োব দলাকিাে দহানসে 

গনবষিা অমফসার  

Bilateral and Regional 

Trade Agreements 
মবএফটিআই ০৯ হনি  

১১ জ্ানুোমর 

২০১৮ 

৩০. জ্োব এইি. এি. শমরফুল 

ইসলাি 

সহকারী সমিব (অঃোঃ) 

iBAS++ 

 
অর্ থ িন্ত্রিালে 

 

০১ জ্ানুোমর 

২০১৮ 

৩১. জ্োব িমহনুল কমরি খন্দকার 

মহসাব রক্ষি কি থকিথা 

(অঃোঃ) 

iBAS++ 

 
অর্ থ িন্ত্রিালে 

 

১৭ জ্ানুোমর 

২০১৮ 

৩২. মিজ্ দিাহমসো দবগি 

উপ-প্রধাে 

ত্রিমর দপাশাক মশনের ব্যবসাে 

সম্প্রসারি ও সহজ্ীকরি 

মবষেক ওোকথসপ 

বাাংলানেশ ফনরে দেে 

ইন্সটিটিউট 
২০ দফব্রুোমর 

২০১৮  

৩৩. জ্োব দলাকিাে দহানসে 

গনবষিা কি থকিথা 

ঐ ঐ ঐ 

৩৪. জ্োব দিাঃ জ্মসি উমদ্দে 

গনবষিা কি থকিথা 

ঐ ঐ ঐ 

৩৫. কি থকিথা )সকল(  

 

 

গুগল মকপস সফটওেযার 

ব্যবহার কনর জ্ব কযানলন্ডার 

প্রস্তুি ও িমেটমরাং  

বাাংলানেশ ট্যামরফ 

কমিশে 

১১ িাি থ ,

২০১৮ 

৩৬. কি থকিথা )সকল(  জ্ািীে শুদ্ধািার দকৌশল বাাংলানেশ ট্যামরফ 

কমিশে 

২০ িাি থ 

২০১৮ 

৩৭. জ্োব দিাঃ িামুে -উর-

রশীে আসকারী 

সহকারী প্রধাে 

মবশ্ব দিধাসম্পে মেবস  মশে িন্ত্রিালে ২৬ এমপ্রল 

২০১৮  
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ক্রঃ 

োং 

কি থকিথা/কি থিারীর োি প্রমশক্ষনির মবষে আনোজ্েকারী 

প্রমিষ্ঠাে 

প্রমশক্ষনির 

দিোে 

 

৩৮. 

জ্োব কাজ্ী িমের উদ্দীে 

গনবষিা কি থকিথা 

দিৌমলক প্রমশক্ষি প্রমিনর্ামগিা কমিশে ৩-৫ এমপ্রল 

২০১৮  

৩৯. এস এি সুিাইো জ্াবীে 

সহকারী প্রধাে 

Request to nominate a 

qualified member of 

your staff to participate 

in the workshop Non-

Tariff Barriers. 

সানেি, ঢাকা। ২৩ -২৪  

দি ২০১৮  

৪০. কি থকিথা (সকল) 

 

সামি থস রুলস বাাংলানেশ ট্যামরফ 

কমিশে 

২৪ জুে 

২০১৮  

 

  



103 

 

ফনটাগ্যালারী 
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২৬ ও ২৭ আগষ্ট ২০১৭ িামরনখ কমিশনের সিাকনক্ষ ২মেে ব্যামপ োগমরক দসবাে উদ্ভাবে মবষেক প্রমশক্ষি কশ থশালা অনুমষ্ঠি 

হে। 

 

২৫ দসনেম্বর ২০১৭ িামরনখ কমিশনের সিাকনক্ষ ইনকানোমিক কাউমন্সলরনের প্রমশক্ষি অনুমষ্ঠি হে। 
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২৮ দসনেম্বর ২০১৭ িামরনখ কমিশনের সিাকনক্ষ গিকি থিারী শৃঙ্খলা (মেেমিি উপমস্থি ১৯৮২ ও সরকারী কি থিারী (আিরি) 

মবমধিালা ১৯৭৯ এর উপর অিযন্তরীি প্রমশক্ষি অনুমষ্ঠি হে। 
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১৩ মেনসম্বর ২০১৭ িামরনখ কমিশনের সিাকনক্ষ এমন্টোমম্পাং, কাউন্টারনিইমলাং ও দসইফগাে থ  দিজ্াস থ শীষ থক প্রমশক্ষি 

অনুমষ্ঠি। 
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২৫ জ্ানুোমর ২০১৮ িামরনখ কমিশনের কি থকিথ/কি থিামরনের বামষ থক ক্রীড়া প্রমিনর্ামগিা অনুমষ্ঠি হে।  
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২৬ দফব্রুোমর ২০১৮ িামরনখ কমিশনের সিাকনক্ষ “Graduation of Bangladesh from LDC: Challenges 

and Way Forward”  শীষ থক দসমিোর অনুমষ্ঠি হে। 
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২৭ দফব্রুোমর ২০১৮ িামরনখ কমিশনের সিাকনক্ষ এমন্টোমম্পাং, কাউন্টারনিইমলাং ও দসইফগাে থ  দিজ্াস থ শীষ থক প্রমশক্ষি 

অনুমষ্ঠি। 
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স্বনোন্নি দেশ হনি উত্তরনির দর্াগ্যিা অজ্থনের সাফল্য ২০ িাি থ ২০১৮ িামরনখ কমিশনের কি থকিথা/কি থিারীবৃন্দ আেন্দ 

দশািার্াত্রাে অাংশগ্রহি কনর। 

 

 

স্বনোন্নি দেশ হনি উত্তরনির দর্াগ্যিা অজ্থনের সাফল্য ২০ িাি থ ২০১৮ িামরনখ আনোমজ্ি আেন্দ দশািার্াত্রাে কমিশনের 

দিোরম্যাে ও সেস্যগি অাংশগ্রহি কনরে। 
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 ২৫ এমপ্রল ২০১৮ িামরনখ কমিশনের সিাকনক্ষ এমন্টোমম্পাং, কাউন্টারনিইমলাং ও দসইফগাে থ  দিজ্াস থ শীষ থক প্রমশক্ষি অনুমষ্ঠি। 

 

 

 

২৯ দি ২০১৮ িামরনখ কমিশনের সিাকনক্ষ অমফস ব্যবস্থাপো, েমর্ মলখে, পত্র মলখে, েমর্ উপস্থাপে  এর উপর অিযন্তরীি 

প্রমশক্ষি অনুমষ্ঠি হে। 
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২৩ জুে ২০১৮ িামরনখ কমিশনের সিাকনক্ষ বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে এবাং বাাংলানেশ সামি থস রুলস এর উপর অিযন্তরীি 

প্রমশক্ষি অনুমষ্ঠি। 


